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Sessió 10 de la CIP

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

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

Moreta Rovira; del secretari, Carlos Sánchez Martín, i de la secretària en funcions María del 

Camino Fernández Riol. Assisteix la Mesa el lletrat Ferran Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Noemí de la Calle Sifré, Carmen de Rivera i Pla i Elisabeth 

Valencia Mimbrero, pel G. P. de Ciutadans; Narcís Clarà Lloret, Anna Geli i España, Saloua 

Laouaji Faridi i Francesc Ten i Costa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jenn Díaz Ruiz, Lluï-

sa Llop i Fernàndez, Rut Ribas i Martí, José Rodríguez Fernández i Raquel Sans Guerra, pel 

G. P. Republicà; Beatriz Silva Gallardo, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar, i Susanna 

Segovia Sánchez, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem.

Assisteixen a aquesta sessió el president del Casal Lambda, Jordi Samsó Montagut, i la 

coordinadora d’Amnistia Internacional Catalunya, Adriana Ribas Iglesias. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’una representació del Casal Lambda davant la Comissió d’Igual-

tat de les Persones per a informar sobre les actuacions del centre associatiu (tram. 357-

00167/12). Comissió d’Igualtat de les Persones. Compareixença.

2. Compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya davant la Co-

missió d’Igualtat de les Persones per a presentar l’informe sobre violència sexual «Ja és 

hora que em creguis: un sistema que qüestiona i desprotegeix les víctimes» (tram. 357-

00362/12). Comissió d’Igualtat de les Persones. Compareixença.

La presidenta

Molt bé, molt bona tarda. Benvinguts a aquesta nova sessió de la Comissió 
d’Igualtat. Obrim la sessió.

I, abans de donar pas a la primera compareixença, algun grup vol comunicar al-
guna substitució? (Pausa.)

Anna Geli i España

Nosaltres, des de Junts per Catalunya, tenim el diputat Narcís Clarà, que substi-
tueix el diputat Francesc de Dalmases.

La presidenta

Moltes gràcies. Algun altre grup? (Pausa.) Ja està? 

Compareixença d’una representació del Casal Lambda per a informar 
sobre les actuacions del centre associatiu 

357-00167/12

Doncs, en tot cas, passarem ja al primer punt de l’ordre del dia. I donem la ben-
vinguda al senyor Jordi Samsó Montagut, que és president del Casal Lambda, que 
compareix per tal d’informar-nos sobre les actuacions del centre associatiu. 

Per tant, és el seu torn. Benvingut a aquesta comissió, i informar-lo que té uns 
vint minuts per a exposar les seves paraules. 

Jordi Samsó Montagut (president del Casal Lambda)

Molt bé. D’entrada, moltíssimes gràcies pel fet de convidar-nos. La veritat és que 
no havia estat mai a la comissió, i, per tant, doncs, serà un plaer. Quan justament 
ens vàreu fer la convocatòria, vàrem preguntar una miqueta el motiu, no?: «Escolta, 
doncs, quin és el motiu?» El motiu és bastant genèric, i això faré, eh?: intentar ex-
plicar més o menys què és el casal, què fem al casal i tot allò que ens neguiteja en 
alguns moments, o actualment, i traslladar-vos-ho.

Suposo que, després d’aquests vint minuts, hi haurà algun torn de preguntes per-
què pugui aclarir el que calgui.
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La presidenta

Efectivament... 

Jordi Samsó Montagut 

Serà així, eh?

La presidenta

...després de la seva intervenció, hi haurà les preguntes o reflexions de cadascun 
dels grups parlamentaris.

Jordi Samsó Montagut 

Molt bé. D’entrada, dir que el casal, doncs això –el Casal Lambda ara, anterior-
ment Institut Lambda–, té una història llarga, eh?, una història bastant dilatada, que 
són quaranta-tres anys d’existència. Llavors, en aquests quaranta-tres anys d’existèn-
cia, i dels seus objectius –que ara en parlaré–, doncs, hem anat passant per diverses 
seus, eh? Vull dir, aquest és, diguem-ne, un tema difícil, per una banda, però, per 
l’altra banda, doncs també indica que, clar, tants anys donen peu a que ens hàgim 
mogut dins de la ciutat de Barcelona; tampoc no tant dins del barri, perquè hem es-
tat sempre per Ciutat Vella. 

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

Aquí a les imatges, us deixo algunes de les nostres seus. Una aquí, a Pau Picasso, 
anteriorment, i quan vàrem venir, Martínez Anido, eh?, vull dir que no es deia Pau 
Picasso, perquè vam venir l’any 79. Després, al carrer Ample. No sé si alguns de 
vosaltres o algunes de vosaltres hi havíeu estat o la coneixíeu o teníeu idea... (Veus 
de fons.) No? D’acord. I després, Verdaguer i Callís, al costat del Palau de la Música. 
Igual aquesta seu us sona més que, eh?, diguem-ne... Veig que tothom és molt jove 
aquí o... això em sembla. (L’orador riu.) I llavors, diguem-ne, hi ha seus que igual 
queden una mica més llunyanes.

Tant aquí a Pau Picasso com a Marquès de l’Argentera, diguem-ne, que també 
ho teniu aquí mateix... Marquès de l’Argentera va ser transitori mentre no estem a la 
seu en què ara mateix estem, en què ara en aquests moments estem, que és al car-
rer Borrell, 22. Vam estar aquí a Argentera, 22 també, eh?, curiosament el número 
coincideix.

Just això ens va enganxar en un aniversari també, que va ser el quarantè aniver-
sari, eh? El quarantè aniversari, que, bé, he posat algunes imatges: primer del desè, 
el quarantè... I, justament, dissabte, doncs –estem a tocar de l’aniversari–, vam fer 
quaranta-tres anys, eh? Vull dir que, bé, és una cosa anecdòtica, per una banda, però 
important, per l’altra.

Molt bé. Doncs, per una banda, en què treballem al casal i quins són aquells 
grans objectius.

Si bé hi ha una implementació d’objectius en el moment que hi ha el canvi de 
nom, és a dir, d’Institut Lambda a Casal Lambda..., que això es dona l’any 88, eh? 
El 76 –perquè cal posar memòria i, en tot cas, us ho faig conèixer–, l’any 76 vam 
néixer amb una certa alegalitat, eh?; alegalitat i, diguem-ne, flanquejant la situació 
legal que hi havia, perquè, l’homosexualitat, sabeu que, doncs, era il·legal fins a l’any 
79, que la Llei de perillositat i rehabilitació social estava en vigor, fins al desembre 
del 1979. Per tant, diguem-ne, vam néixer, allò, com una entitat, una societat civil, 
que era el que vàrem poder posar, que treballàvem per la sexualitat, en general, eh? 
Diguem-ne, aquest és l’inici de l’Institut Lambda, llavors, doncs és d’aquesta manera.

L’any 88 conflueix amb una plataforma ciutadana que neix també del mateix 
moviment, neix del FAGC, del Front d’Alliberament Gai de Catalunya, que jo diria 
que aquest sí que igual us sona, no? I, diguem-ne, va una miqueta més enllà: el que 
es pretén és no només ser un espai de trobada –que és fonamentalment el que era en 
l’inici de l’institut, més enllà de lo divulgatiu, eh?, i portar tot el tema del fet de la se-
xualitat al conjunt de la societat–, sinó que pretén ja més objectius, que una miqueta 
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us els he pogut posar aquí: el tema de la projecció de les persones LGTBI, eh? –vull 
dir, això és claríssim–; el tema d’incidir en l’atenció personal, l’acolliment, la cultu-
ra, l’educació, la formació, el lleure, els serveis... És a dir, una entitat absolutament i 
totalment transversal, eh? I és això el que ja des d’aquell moment, des del 88, fins a 
aquest moment, és el que portem endavant.

El com, en tot cas, més endavant veureu imatges i així ho podrem explicar bé, o 
us ho podré explicar bé, vaja.

I un dels objectius fonamentals és el tema del creixement personal de tota per-
sona que s’hi atansa i el tema de la documentació, i el fet d’oferir referents positius, 
eh?, LGTB. És a dir, com que sabeu que venim d’on venim, és a dir, veníem d’una 
situació no ja d’alegalitat com l’entitat, sinó d’il·legalitat total, doncs, calia posar i cal 
posar, diguem-ne, aquests referents positius. I per això, diguem-ne, tots els nostres 
projectes, totes les nostres tasques van adreçades a aquesta direcció.

L’altre és sensibilitzar, com no pot ser d’una altra manera, les institucions i el 
conjunt de la societat del fet LGTBI, i el tema de la lluita contra l’homofòbia o 
l’LGTBIfòbia, eh? Aquest és un fet claríssim i determinant, eh?

Però sí que cal també aclarir que el casal, i l’institut també ja des del seu moment, 
té un altre caire que no és necessàriament el reivindicatiu: justament neix com a com-
plement de l’entitat, que era la reivindicativa, que era el FAGC, eh? Per tant, aquest 
és un fet claríssim. És a dir, sí que estem al costat de tot allò que faci millorar, des de 
la vessant legislativa, la vida de les persones i la igualtat entre les persones, però, di-
guem-ne, no és el nostre treball de fons; el nostre treball de fons és ben un altre, que 
és el que ara us he comentat i que intentaré poder il·lustrar amb algunes imatges 
que he portat. Per tant, això sí que m’agradaria deixar-ho ben clar, eh? Perquè situar 
el casal és bo, perquè, diguem-ne, també ajuda a comprendre després tot el que pu-
guem reclamar socialment, eh? Aquest és un fet.

Si bé també hem estat... –i també cal recordar-ho–, l’any 98, el 1998, aquí al 
Parlament vam tenir un treball important amb tots els grups parlamentaris per 
tal d’impulsar la Llei d’unions estables de parella. És a dir que una cosa no treu l’al-
tra, però no és necessàriament..., o sigui, si hi ha uns moments determinants, allà 
hi som, però no és el nostre treball de fons, eh? I això m’agradaria deixar-ho clar.

Llavors, el tema de l’atenció personal, doncs, sempre, diguem-ne..., bé, la 
«mimem», per entendre’ns. O sigui, les persones que s’atansen a una entitat 
LGTBI, doncs, fan segurament, en un moment determinat, un esforç grandiós, un 
esforç molt gran. I d’això cal ser-ne coneixedors, per una banda, i respectuosos, per 
l’altra, i disposar dels recursos i el tracte adequats. 

I, per tant, diguem-ne, aquí a les imatges teniu tres moments que són de tres 
seus, eh?, per entendre’ns –en podia posar alguna més anterior, però no m’ha sem-
blat adequat–, i és Verdaguer i Callís, és Marquès de l’Argentera i és en l’actual 
centre LGTBI. 

L’altra és el Centre de Documentació Armand de Fluvià. Una de les coses..., 
que és una joia, eh?, deixeu-me dir-vos-ho, és una joia per a nosaltres. De fet, el 
Centre de Documentació Armand de Fluvià, que recull tota la bibliografia i ar-
xius històrics del conjunt del moviment, entre d’altres, i hemeroteca també, està en 
aquests moments en el centre LGTBI, i hi està en cessió d’acomodat; no sé si tèc-
nicament sabeu a què correspon, però, en tot cas, ho explico: és a dir que nosaltres 
fem la cessió mentre nosaltres estiguem al centre LGTBI, el dia que marxem del 
centre LGTBI, si és que marxem, doncs, recuperarem el nostre arxiu, perquè és nos-
tre. Senzillament és una cessió mentre, diguem-ne, estem allà.

I aquestes imatges corresponen, doncs, també a tres llocs: a Verdaguer i Callís, a 
Marquès de l’Argentera i al centre LGTBI, eh? He pogut posar les que he pogut po-
sar, perquè no sempre hi han totes les imatges que t’agradarien, però aquest és el fet.

És el primer centre de documentació de l’Estat –de fet, el primer i pràcticament 
l’últim, eh?– que, diguem-ne, porta tants anys recopilant i té informació que d’al-
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tres, doncs, no tenen, senzillament. I a base de donacions, que aquesta n’és l’altra, 
eh? –aquesta n’és l’altra.

Una altra de les coses que tenim són totes les assessories, eh? Són tres assesso-
ries, fonamentalment: l’educativa, la jurídica i la psicològica, que, a més a més de fer 
pròpiament la tasca d’assessorar, també fan altres tasques, no?, i també treballen con-
juntament, també treballem conjuntament, eh?

Llavors, l’assessoria educativa, des de l’atenció als centres i grups –aquestes 
imatges mostren dos grups, eh?, un centre educatiu i un grup d’escoltes–, bé, doncs, 
tot el que és l’educació per nosaltres és fonamental. 

L’assessoria jurídica no només atén les persones per determinades qüestions que 
puguin demanar, sinó que també fa formació. 

I l’assessoria psicològica, exactament el mateix. Potser és la més extensiva, con-
juntament amb l’educativa, perquè fem més feina, per entendre’ns, eh?, i es fa for-
mació. Hi han projectes que, en tot cas, ja tindré ocasió d’explicar-vos, projectes 
com, per exemple –i aquí és..., algunes conjuntament–, projectes de divulgació, al-
gun projecte europeu... Ara estem amb un projecte europeu en què portem tres anys, 
tres anys per arribar a un document que serveixi de base per orientar el tracte amb 
famílies amb persones LGTBI, eh?, vull dir que directament adreçat a les famílies. 
I el fem conjuntament amb Itàlia, Polònia, Anglaterra, Alemanya, és a dir, amb di-
versos països i, diguem-ne, es porta des del casal, conjuntament amb la Universitat 
Autònoma, eh?

Una d’aquestes fotos és a Polònia, que a Polònia la situació no és fàcil, com bé 
sabeu, de..., bé, la situació de l’homosexualitat i del fet LGTBI.

L’altre és, per exemple, un fet també importantíssim, que sempre ens passa pel 
damunt, i, doncs, és el tema del suïcidi. Bé, una imatge d’aquestes reflecteix l’estre-
na d’un documental que hem fet sobre el suïcidi, que el vam fer a l’Institut Francès, 
conjuntament amb una plataforma italiana, que és L’Amore È Uguale per Tutti. I és 
l’equip de l’assessoria psicològica qui l’ha portat endavant.

Conjuntament també amb l’assessoria educativa, el que es fa és un treball de di-
vulgació sobre el bullying, el ciberbullying, l’homofòbia, eh?, més des de la vessant, 
tots nosaltres, educativa i constructiva , des d’aquest punt de vista, no tant la reivin-
dicativa, hi torno a insistir, perquè és la nostra vessant i el nostre treball.

L’altre són els grups. De grups... Per nosaltres és molt important que la gent, allò 
que avui en dia s’anomena... –que a mi no m’agrada–, que és «empoderar-se». No 
m’agrada el terme. Les paraules a vegades traeixen. A mi, personalment, no m’agra-
da gens, a més a més, però ho direm així, eh?, per entendre’ns. Llavors, les persones 
han de trobar referents positius, han de créixer entre iguals per sentir-se fortes i po-
der defensar-se davant de la resta, no? I aquí tenim, doncs, alguns grups d’exemples, 
com és el Grup de Joves, que està molt potent, però potentíssim en aquests moments; 
el Grup de Muntanya –són dels dos més històrics, que porten més anys–; el Grup de 
Sords, que ja té divuit anys –aquí, eh?, hi ha una foto del seu setzè aniversari, però 
ja estan en el divuit–, és un grup importantíssim; el Grup de Dones, que també està 
molt i molt i molt potent en aquests moments. 

I d’altres grups, com és l’Espai Jove, que ja no és el Grup Jove, li diem «Espai 
Jove», que són, diguem-ne, els menors; els menors entre els setze i els vint, eh? Vull 
dir, és una franja una miqueta més dilatada, però, és el que... També el Grup Tutti 
Frutti, que aplega les persones, diguem-ne, amb una certa, amb una determinada 
discapacitat, d’acord?, bàsicament intel·lectual. També el Grup de la Tardor, de gent 
gran, i el Grup de Bisexuals. 

Diguem-ne, fonamentalment, l’objectiu és això, eh?: un espai de trobada i de 
creixement personal. És el que pretenem, és el que volem, és el mandat que tenim 
per estatuts i és el que fem –o intentem fer, almenys. 

L’altre..., com ho fem també? A partir d’activitats. Nosaltres sovint, doncs, el que 
fem és activitats. Intentem tenir-les durant tot el cap de setmana, és a dir, de diven-
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dres a diumenge, tot el mes queda cobert a través d’una agenda que distribuïm per 
tots els mitjans que siguin possibles. 

I tant fem activitats en el mateix centre, en el nostre espai, com a fora: evidentment, 
sortides culturals... –bé, aquí n’hi han alguns exemples–, a algunes exposicions, a les 
«golondrines», etcètera, eh?, i, doncs, presentacions de llibres, a pro jeccions, eh?... 
Una miqueta aquest és... I són tots els divendres.

D’altres..., encara que sigui més irrellevant, si voleu, hi ha el Festigailesbià, que 
és una plataforma per a futurs artistes. D’allà van sortir les Chanclettes; no sé si algú 
coneix les Chanclettes..., doncs van sortir del Festigailesbià. 

I un esdeveniment que tots els anys fem és el d’Eurovisió. Bàsicament és un es-
pai d’esbarjo perquè la gent es trobi i pugui, doncs, a partir del sopar i del visionat, 
pugui passar-s’ho bé. Ni més ni menys, no hi ha cap altra pretensió.

Una altra de les activitats que fem, important, i aquesta sí que és d’impacte i de 
més ressò i dins de l’àmbit cultural, és la mostra de cinema –jo diria que això sí que 
la gran majoria ho deveu conèixer, no ho sé, no?, la mostra Fire. Doncs aquests són 
alguns moments també –que teniu aquí–, i és, diguem-ne, la pancarta que hi ha en 
l’Institut Francès, que és l’entitat que ens aplega, eh?, des de l’any 2010, vull dir que 
fa molts anys que col·laborem, per entendre’ns. No sé si algú ha anat alguna vegada 
a la mostra de cinema... (Pausa.) D’acord. I a l’Institut Francès sí, com a mínim, no? 
(Pausa.) D’acord. Bé, doncs, en la sala de projeccions és on fem la mostra de cinema 
des del 2019. Vam començar a la Filmoteca, després al Poliorama... Hem anat rodant 
i rodant, perquè el tema sempre és les sales i els diners, eh?, vull dir que no hi ha una 
altra cosa, com podeu imaginar. I aquest any –i que m’agradaria parlar-ne després– 
farem el vint-i-cinquè aniversari, eh?, el vint-i-cinquè aniversari de la mostra, vull 
dir que ja té un recorregut important, d’acord?

Llavors, això ho fem, pràcticament, doncs, tot, eh?, pràcticament tot, amb volun-
tariat i practicants. Sí que tenim una base, diguem-ne, contractada; tenim una petita 
base de personal contractat, que són tres persones. En primer lloc, el tema de la sa-
lut, i, per tant, la responsable de l’assessoria psicològica és una persona professional 
i que treballa al casal de fa molts anys, i amb una trajectòria no reconeguda, sinó 
reconegudíssima, i és la que coordina la resta de voluntàries, que en són sis. És a dir 
que hi ha moltes més voluntàries –i tot són dones també– i voluntaris que persones 
contractades. Són aquestes tres. I després a secretaria, perquè, si no, diguem-ne, no 
es pot funcionar al dia a dia, per entendre’ns. I dues persones més, que són les que 
porten la mostra de cinema, allò que dèiem fa un moment, eh?, però només un perí-
ode, de l’abril fins al juliol, que és el període que podem permetre’ns el luxe de tenir 
alguna persona contractada. La resta tot és amb voluntariat i amb practicants; que 
també tenim practicants, perquè tenim convenis amb diverses universitats.

Llavors, aquestes són imatges, eh?, de determinats moments, de practicants i de 
voluntariat. 

I també, doncs, amb les assemblees, les coordinacions, eh?, vull dir que, natural-
ment, funcionem de manera coordinada i assembleària.

Una altra cosa que fem –i de manera important i que ja he dit– és incidir en l’àm-
bit educatiu i en els joves. Llavors, vinculat a joves i educació, ja és, diguem-ne, la 
quarta edició d’un concurs de curts contra LGTBIfòbia, que fem a tots els centres 
educatius i als centres on hi ha joves, eh?, siguin esplais, sigui el que sigui.

I, a més a més, aquest any... –i aquesta sí que és una novetat–, sempre hem fet 
un programa educatiu dins la mostra, dins la mostra de cinema, però l’hem fet per 
a professorat, i, per tant, en un horari que no era adient; era per les tardes. I llavors, 
això, costa arrossegar el professorat, que ja si ve, treballa, i, a més a més, li dius: 
«Escolta, mira, aquesta tarda...», doncs, ja està fins al capdamunt. Llavors, ho vam 
fer pels matins i ha estat un èxit, eh? Ho hem fet dos dies –no sé si algú de vosaltres 
n’ha tingut coneixement o alguna de vosaltres... Doncs ha estat un èxit, un èxit fan-
tàstic. També en l’Institut Francès. Va ser el 12 i 13 de juny, que va anar perfecte.
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Aquest any ja tenim la convocatòria enviada a tots els centres, i serà el 10 i 11 de 
juny del 2020, que farem les dues sessions matinals. Quins temes tractem? Doncs 
tot: des de la descoberta sexual fins a l’orientació, temes d’identitat, homofòbia, 
lesbofòbia, eh? Tractem tots aquests temes amb curts, amb curts, diguem-ne, inno-
vadors, subtitulats si cal. I després, amb dinàmiques, sempre acompanyat amb dinà-
mica, d’acord? Vull dir que ha funcionat molt i molt bé.

Un altre element que tenim, important, de divulgació –de continguts, de coneixe-
ments...– seria la revista, eh? Que m’havia d’acompanyar, diguem-ne, la persona de 
la revista i, finalment, l’excuso, no ha pogut venir per qüestions de la feina, perquè 
venir a les tres no és fàcil, eh?, diguem-ne, estar a les tres aquí..., igual no tothom 
s’ho pot combinar, d’acord?

Llavors, vam començar l’any 78 amb el primer butlletí, Lambda, i continuem, eh?, 
imparablement, no hem parat des d’aquell moment, amb la revista. Aquesta és una de 
les últimes revistes. Aquesta, la de la vostra esquerra –sí, ja ho dic bé, també, sí, la 
vostra esquerra–, és la penúltima –realment l’última, n’he portat un exemplar, el tinc 
aquí i us el deixaré, que és sobre el cinquantè aniversari de Stonewall. I aquesta va 
ser feta tota per dones, amb el Grup de Dones, tota dedicada a les dones LGTBI, com 
aquí bé diu, eh? 

I, a la dreta, teniu part de l’equip de la revista, eh? Només part, perquè la foto..., 
no m’ha donat per més de trobar alguna imatge més.

Una altra cosa és que estem presents, doncs, a moltes convocatòries ciutadanes, 
sigui en el Memorial de la Sida, sigui per Sant Jordi..., bé, sigui allà on se’ns de-
mani.

També, des del punt de vista, diguem-ne, més reivindicatiu, tant els joves com 
el mateix casal, doncs, s’afegeixen sigui al Pride, sigui al 28-J, que, com que hi ha 
doble convocatòria, cal estar a tots dos llocs. Aquest és un tema..., que des del casal 
sempre hem procurat que s’intenti fer una convocatòria per a la ciutadania, que seria 
més clar; això encara no és possible, igual algun dia ja ho serà.

Llavors... Bé, i aquí teniu algunes imatges. També del monument de Sitges. No 
sé si ho sabeu, i tot el que va passar a Sitges. En tot cas, si algú hi té interès, ja 
ho explicaria. Però, diguem-ne, allà on cal restituir una memòria, doncs, allà som, 
 naturalment, també.

D’altra banda, també en la penjada del penó a l’ajuntament o als ajuntaments. 
I el tema de la memòria amb el que en aquests moments està... El tapís del memo-
rial, eh?, no sé si ho sabeu, el tapís del memorial de Projecte dels Noms, doncs, en 
aquests moments està al Museu d’Història de Catalunya, que diguem-ne que no sé 
ben bé què ha passat: abans encara el podíem portar amunt i avall i sabíem on esta-
va; ara sabem on està, però és com bastant intocable, no? Però, bé... En Martí i Pol 
ens va fer una breu poesia, que està incrustada també en el mateix memorial.

I aquí també teniu la participació del 26 de gener en la memòria de les víctimes 
de l’Holocaust, que vam fer o que es fa en aquesta casa, i que el responsable del 
Grup de Joves de fa dos anys –això es de fa dos anys– va ser, diguem-ne, l’encarre-
gat d’encendre una de les flames, que sabeu que es fa, eh? 

Bé, doncs llavors estem a diverses entitats i plataformes, sigui al consell naci-
onal, a l’APPEC, que són, diguem-ne, les publicacions en català, al Projecte dels 
Noms, al Pride, a l’ILGA d’Europa, al Consell de la Joventut de Barcelona... 

Tenim convenis amb aquestes universitats que veieu aquí i alguns convenis amb 
algunes institucions..., igual ens agradaria més, que ens permetria poder no anar tan 
escanyats –que, en tot cas, ja us ho traslladaré.

I després una altra cosa que fem també és amb l’Institut Català de la Salut. 
L’assessoria psicològica, allò que us deia, fa més d’una tasca; doncs del que asses-
sora és dels continguts. És a dir, està en el comitè científic, està al casal, vaja, i està 
l’assessoria psicològica assessorant aquells continguts que van adreçats a joves, eh? 
Vull dir que...
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I, sovint, les formacions es fan totes al casal. Us ho dic perquè ho sapigueu tam-
bé, que igual no ho sabíeu, i és bastant així.

Molt bé. Jo no sé si he esgotat..., però pràcticament que sí, eh que sí? (Veus de 
fons.) Estic allà, estic a la ratlla? 

La presidenta

Pràcticament, sí.

Jordi Samsó Montagut

Pràcticament. Doncs, jo diria que aquí acabo. I, a partir d’ara, el que em digueu. 
Tinc coses a dir, si cal, però el que em pregunteu.

La presidenta

Moltíssimes gràcies i, a més a més, també per cenyir-se al temps.
Per tant, ara és el torn dels grups parlamentaris per a formular preguntes o 

per a demanar algun aclariment. I és el torn del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana, i té la paraula la diputada Rut.

Rut Ribas i Martí

Hola. Molt bona tarda. Primer de tot, benvingut a la Comissió d’Igualtat de les 
Persones. Creiem que era un compareixença molt important, ja que no podem obli-
dar, doncs, que l’entitat que representa té més de quaranta anys d’història i, com ja 
hi feia referència, amb la tasca de sensibilització, tant des del col·lectiu com des de 
la incidència social, per a la normalització, que, malauradament, a dia d’avui, i des-
prés de quaranta anys, no està del tot superada, de l’LGTBI, i una tasca per la lluita 
de totes aquestes pràctiques contra l’LGTBIfòbia, en aquest sentit. I també, doncs, 
gràcies per l’explicació que ens ha donat del que és el Casal Lambda, del seu naixe-
ment i de totes les seves funcions que duu a terme, des de l’assessorament, des de la 
informació, i també des de l’acollida.

M’he anat anotant qüestions que ha anat comentant, però sí que volia fer incidèn-
cia sobretot..., quan ha explicat tots els tipus d’activitats, tot i que no li ha agradat, 
però ha dit la paraula «apoderament»; jo crec que sí que és interessant dir-la, perquè 
al cap i a la fi segur que les persones que en un primer moment s’adrecen al casal, a 
l’entitat, potser també és per buscar aquest apoderament i, doncs, sentir-se més con-
vençuts de la seva orientació sexual, i no ser ells primers els que es discriminen, que 
molts cops, malauradament, és el que ens solem trobar.

Jo volia fer referència, sobretot, als grups que ha comentat, de grups de joves i 
l’Espai Jove; una mica, si podia desenvolupar quines són les funcions i quines són 
les primeres visites, quina és la primera trobada que es troba el jove quan us ve a 
visitar, i també quina és la porta d’entrada, com arriba fins a l’entitat.

D’altra banda, també comentaven, no?, que fan assessorament educatiu en aquest 
sentit, i crec que és molt important, doncs, destacar-ho, ja que des de fa força temps 
reivindiquem aquesta coeducació, al cap i a la fi, per tenir sensibilització i evitar o 
combatre totes les desigualtats i discriminacions des de l’arrel i des de l’educació, 
en aquest cas.

Per tant, no sé si... Bé, tenia unes qüestions que si podia desenvolupar una mica 
més... Els centres educatius amb què participa únicament són de la corona de la ciu-
tat de Barcelona o van més enllà? (Pausa.) D’acord. I com arriben als centres –si ens 
ho podria desenvolupar– i amb quines qüestions s’han trobat? Que potser d’alguna 
manera des d’aquí podríem estendre la mà per tal que es poguessin millorar certes 
situacions.

I, per acabar, també una de les qüestions que ha comentat és que ha posat en co-
neixement que des de fa uns quants mesos, doncs, a la ciutat de Barcelona s’ha inau-
gurat el centre LGTBI. És un centre de característiques municipals, però a la vegada 
també està gestionat per diverses entitats del col·lectiu. I, simplement, preguntar si 
al Casal Lambda i al centre, doncs, hi ha un engranatge, hi ha una coordinació, les 
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funcions són les mateixes o estan esquematitzades i distribuïdes per tal de que no es 
trepitgin els uns als altres.

Dit tot això, doncs, agrair-li la seva compareixença, i que realment creiem que 
la funció que duen a terme, des d’avui i amb tota aquesta trajectòria de més de qua-
ranta anys, tenint en compte que segurament en el seu moment del naixement, que, 
si a dia d’avui és complicat, llavors encara ho havia de ser més..., agrair-li tota la 
tasca que han fet fins ara per defensar el col·lectiu LGTBI i combatre l’LGTBIfòbia.

Jordi Samsó Montagut

Bé, moltes gràcies... 

La presidenta

Moltes gràcies. Si li sembla, primer intervindran tots els grups i al final vostè 
podrà contestar-los conjuntament a tots.

Jordi Samsó Montagut

Sí, i tant. Disculpa.

La presidenta

No, i ara. I, en tot cas, ara té la paraula el Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, i és el torn del diputat Francesc Ten. Endavant.

Francesc Ten i Costa

Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda, companyes i companys diputades i dipu-
tats, i benvingut, senyor Jordi Samsó. Potser en algunes coses ja veurà que potser 
ens repetim, però tampoc deu ser mal senyal. 

Jo volia agrair la visita que ens ha fet, aquesta compareixença. És necessari que 
se’n facin, encara que es repeteixin. Jo crec que la connexió entre la casa de la pa-
raula, que diem a vegades, i els portants de tantes paraules, com són els ciutadans, 
doncs..., que tinguem ocasions per parlar és molt important.

Segurament, si avui estem aquí i podem parlar de drets aconseguits per al col-
lectiu LGTBI és perquè a casa nostra –i em sembla que això és una sort– moltes 
coses s’han fet de baix cap a dalt. Des de l’any 76, uns moments amb una societat 
completament explosiva, aperturista, venint d’una dictadura nefasta, doncs, que gent 
del col·lectiu Lambda vau començar a organitzar-vos com a institut, ens has explicat, 
i això jo ho vull valorar en la justa mesura, és a dir, com des de la societat civil –que 
abans no es deia «societat civil»–, la societat en general, les associacions s’han or-
ganitzat per treballar per aconseguir una sèrie de drets. I el vostre casal actual n’és 
un exemple.

Però, alhora, això també té, ara com ara, una lectura –i no sé si la compartiríeu– 
de dificultat. És a dir, hi han moments de regressió en drets polítics, socials, però 
també de col·lectivitats i sexuals, i si l’aparició de la ultradreta, la regressió us ha 
fet..., us ha influenciat, us ha marcat, us ha privat..., com us ha afectat; el pèndol de 
la història, d’un any 76, aperturista, a un any 2019..., doncs, els drets s’han de vetllar 
tant o més que aleshores. 

I segurament, en aquest ritme d’acompanyament a la història vostra, allò que 
en el seu moment de creixement era treball sobre el fet homosexual, ara com ara, 
aquesta expressió ens quedaria curta.

La setmana passada a la Comissió de Cultura, de la qual formo part, vam te-
nir l’assistència de la gent del festival Primavera Sound, que ens van venir a expli-
car la seva experiència en un cartell paritari. I dit així també queda poc entès, és a 
dir, l’experiència del Primavera Sound, des del meu punt de vista, era posar en valor 
el que ells deien «Nobody is Normal», «The New Normal», o també el trencament 
amb el fet d’identitat de gènere i sexual, i ja deixar-ho tot en una capa superior a la 
d’estrictament d’identitats, no?

Aleshores, vosaltres segurament també heu hagut d’anar adaptant aquest can-
vi, doncs, d’identitats no binàries o pansexuals o..., amb la terminologia a vegades 
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–disculpa, i ho dic somrient– ens hi perdem una mica, eh?, perquè no ho acabem 
de conèixer. Però també com el casal..., si és que té feina a fer en tot això i de quina 
manera des d’aquí, des d’en seu parlamentària, us podem ajudar, complementar, te-
nir-nos presents..., alguna cosa en aquest sentit. 

Has parlat del paper important que és l’assessoria educativa, jurídica i psicològi-
ca. Com us doneu a conèixer? És a dir, què creus?, que ara hi ha més gent que us...? 
La gent, com arriba? Una mica, la meva companya del Grup Republicà, la Rut, ja 
ho ha esmentat, no? Com us feu difusió del casal en si i dels serveis que dona el 
casal?

Ja que he esmentat el Primavera Sound, amb quines altres entitats, festivals de 
Barcelona...? Bé, n’heu esmentat, institucions, però també potser al llarg del terri-
tori, altres casals com vosaltres que puguin existir a la resta de comarques de casa 
nostra. Em sembla que és interessant també si teniu contactes, activitats conjuntes, 
o si heu sigut casal mirall per a altres entitats a les quals, no?, això també...

I una mica... Has parlat que viviu o treballeu gràcies a practicants i voluntariat. 
Segurament també hi ha..., no sé si teniu un sistema, doncs, de donatius, de quotes, 
de socis, de subvencions... Tot això, si ens ho pots acabar d’explicar una mica més...

I res més. Insistir en l’agraïment i en aquells aspectes en què, des de la tasca par-
lamentària, us puguem ajudar. 

Moltíssimes gràcies.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, diputat Ten. Ara és el torn del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i té la paraula la diputada Noemí de la Calle.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias. Pues, en primer lugar, felicitar al presidente del Casal Lambda, Jordi 
Samsó, por el reciente cuadragésimo tercer aniversario del casal, que son más de 
cuatro décadas luchando por los derechos del colectivo LGTBI.

Felicitaros también por los servicios de asesoría que dais –el educativo, el jurí-
dico y el psicológico–, y también por el servicio de acogida, porque muchas veces 
vemos cómo, pues, entidades como la vuestra cumplen en cierta manera o suplen la 
inacción de distintas administraciones.

Dentro de las actividades culturales y de ocio..., bueno, o sociales que hacéis, a 
mí me ha llamado mucho, me llamó cuando me enteré de que existían, pues, espe-
cialmente las reuniones para un colectivo específico, que son las personas sordas 
LGTBI, que tienen también problemas, ¿no?, quizás de comunicación, y la verdad 
es que creo que este grupo de trabajo hace muy buena labor. También fuisteis la pri-
mera muestra de cine LGTBI de toda España, felicitaros por esto.

Y quería haceros algunas preguntas. A toda la parte de educación, los anteriores 
diputados ya han hecho referencia, y entonces voy a intentar no repetirme.

Respecto al Centro de Documentación Armand de Fluvià, nos gustaría saber si 
habéis tenido algún tipo de colaboración con la conselleria de Cultura o algún tipo 
de implicación, pues, para saber si ha habido o no hay, o si os parecería interesante 
para poder instar, si no existe esta colaboración, a la conselleria de Cultura a im-
plicarse.

Luego, también respecto al grupo que tenéis de gent gran, nosotros ya sabemos 
que existe..., tenemos una entidad específica en Cataluña que trabaja, ¿no?, el co-
lectivo específico de personas mayores, que es la Fundació Enllaç, pero vosotros 
también lo estáis trabajando. Recientemente se publicó, una entidad a nivel nacional 
publicó un estudio que revelaba que el 52 por ciento de la población LGTBI mayor 
de sesenta y cinco años vive sola –este porcentaje es un 28 por ciento más que el 
total de la sociedad– y que el 37 por ciento de las personas mayores LGTBI estaba 
soltera, frente al 6,5 por ciento de la población general en esa edad. Entonces, vemos 
cómo la soledad puede llegar a ser un problema.
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En este sentido, nosotros..., en el Parlament de Catalunya, en esta legislatura, hay 
una comisión de políticas específicas para las personas mayores, y mi pregunta es si, 
por vuestra experiencia en este grupo, creerías interesante poder venir a compare-
cer ante esta comisión, porque es una comisión que lo que hace, pues, es evaluar las 
políticas públicas que existen actualmente y ver qué nuevas se pueden implementar. 
Y, bueno, en el caso de que vosotros lo consideraseis interesante, yo creo que co-
mentarlo con el resto de los grupos parlamentarios para que pudieseis venir.

Y para finalizar, pues, no quiero extenderme, pero quiero, siempre que habla-
mos de estos temas..., me gustaría hacer una reflexión, porque tenemos una ley de 
derechos del colectivo LGTBI de la que sentirnos orgullosos, que fue pionera en 
España, que fue posible gracias a muchísimas personas y a entidades como la vues-
tra, que la impulsaron y trabajaron duro para que se hiciese realidad. Pero para que 
esta ley ejerza su función transformadora de la sociedad, porque no deja de ser una 
herramienta transformadora de la sociedad, necesitamos que se despliegue correc-
tamente.

Desde Ciudadanos creemos que sin un compromiso real del Govern de la 
Generalitat..., que no diga todo lo que va a hacer, sino que realmente lo haga, que 
se tome en serio la ley. Si no se implementa correctamente y se ponen los recursos 
humanos y económicos necesarios para hacer efectivos los derechos que ella reco-
ge, todo el esfuerzo de tantísimas personas que se implicaron en esta ley quedaría 
en papel mojado.

Ahí queda la reflexión y la insistencia en que tenemos que creernos esta ley y 
tenemos que, pues, poner todos los recursos para que se cumplan todos los derechos 
que recoge, como es el régimen sancionador, como es la reparación a las víctimas 
y, bueno, otros tantos derechos que aún queda mucho para que se hagan efectivos.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada De la Calle. Ara és el torn del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, i té la paraula la diputada Marta Moreta. Endavant.

Marta Moreta Rovira

Bé, moltes gràcies per tornar a estar aquí al Parlament. Malgrat que vostè és 
el primer cop que hi és, jo he tingut el plaer de poder escoltar ja diverses vegades, 
doncs, l’explicació del Casal Lambda, que em sembla una experiència molt interes-
sant de tot el que estan realitzant al casal, i, per tant, encoratjar-los que siguin qua-
ranta-tres anys més, eh?, perquè es pugui anar ampliant.

Bé, jo em centraré molt en els temes educatius, perquè a mi em semblen vitals i, 
per tant, com que em semblen vitals, em centro molt en els temes educatius.

Primer, el tema del currículum, d’acord? Creu vostè que realment el departament 
d’ensenyament hauria de tenir posat dintre del currículum escolar el tema d’igualtat 
de tracte, de sexualitat..., tot el que hem estat parlant? Voldria saber la seva opinió, 
bàsicament, eh?

D’altra banda, també m’agradaria saber –això ha sortit una miqueta en algun dels 
comentaris– si vostès estan fent aquesta formació que fan en els centres escolars, si 
només es fa en l’àmbit de Barcelona ciutat, diguem-ne, o està més ampliat a dife-
rents llocs. I entenc –això només ho entenc, no sé si és així– que molt del coneixe-
ment del casal ve determinat per aquestes formacions que fan als centres escolars; 
entenc que molts joves s’interessen pel casal, precisament, gràcies a aquestes troba-
des que fan amb els centres escolars.

D’altra banda, també m’agradaria saber... –vaig una mica així, perquè com que 
també s’han anat repetint, ho vaig dient, eh?–, el tema de la formació del professo-
rat. Vostè ha parlat que als dematins ara, precisament, han fet una experiència en 
què tracten temes de la descoberta sexual, d’identitat, d’LGTBIfòbia, però no sé si 
és que en parlen només o fan formació del professorat. Aquesta era la definició que 
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jo volia acabar parlant, perquè jo entenc que està molt bé parlar d’educació, però la 
formació és indispensable, perquè si no tenim aquesta formació no anem enlloc. I no 
sé si és la funció del casal, tampoc. Bé, són reflexions potser més en veu alta per dir 
que jo crec que això potser ho hauríem de fer més el Departament d’Educació, però 
en tot cas a veure quina opinió en té vostè.

D’altra banda, també m’agradaria saber si per a totes aquestes formacions que 
fan a nivell dels centres escolars tenen alguna ajuda a nivell institucional. Reben..., 
o sigui, està posat en un pack específic per anar a fer totes aquestes formacions o 
aquesta informació que donen a tots els centres escolars? 

D’altra banda, també m’agradaria introduir dos temes que no són educatius, però 
que també em semblen importants. Un, la diputada De la Calle ho ha comentat una 
miqueta, però és una mica diferent al que vull dir jo: tenim el règim sancionador que 
no està fet i, per tant, ens interessa des de fa molt temps –de fet, fa cinc anys de la 
llei i, per tant, jo entenc que ja hauria d’estar vigent i que es portés a terme, perquè 
ens solucionaria bastantes coses–, però sembla ser –i això és una opinió personal 
també– que aquest règim sancionador el Govern no té interès en tirar-lo endavant, 
pel que sembla, no hi té interès, perquè creuen que la llei que s’està portant a terme 
també en aquest Parlament, eh?, la Llei d’igualtat de tracte i no discriminació, hauria 
de fer de paraigua d’aquest decret del règim sancionador. Jo no ho veig així, jo no ho 
veig així perquè tenim una llei específica, eh?, que crec que hauria de ser així. Però 
m’agradaria saber la seva opinió: si vostè veu que aquest decret del règim sanciona-
dor hauria d’estar en aquesta llei que s’està tramitant ara de forma paraigua amb això 
o hau ríem de desplegar-lo d’una vegada per totes en la llei que tenim LGTBI.

I després l’última cosa ja, perquè... –i faria moltes preguntes, ja acabo, si no, no 
acabarem mai–, el col·lectiu de persones grans, de gent gran, que també em sembla 
de vegades que ens centrem molt en el tema educatiu, que jo crec que és el més im-
portant de tots, però la gent gran també ho és, no? I sabem els problemes que tenen el 
col·lectiu de gent gran, sobretot per les residències, perquè precisament, la Noemí de 
la Calle ho comentava, no?, que moltes vegades són gent que viuen soles i que tenen 
certes dificultats, i, a més a més, se’ls suma encara més aquest tema. Per tant, m’agra-
daria saber també la seva opinió del tema de les residències d’aquest col·lectiu de gent 
gran: com creu que s’hauria d’abordar? Creu que realment hi hauria d’haver un apar-
tat específic d’accés per a aquest col·lectiu, que molta gent no ho veu així? No ho sé, 
una mica l’opinió sobre aquest tema.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada Moreta. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, i té la paraula la senyora Susanna Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Sí, moltes gràcies. En primer lloc, enhorabona per l’aniversari, felicitats. 
L’avantatge i també l’inconvenient de ser l’última a parlar, crec, és que moltes de les 
coses ja s’han plantejat. Per tant, en realitat crec que ja té prou temes a contestar; 
potser sí que incidir en alguns dels que s’han plantejat, però jo ho faré breument.

Un és el tema de, doncs..., vostès, com a entitat amb quaranta-tres anys, com 
aquell que diria, les han vist de tots colors, no?, i, a més a més, van començar en un 
moment que era molt complicat fer la feina que fan; hem vist, per sort, que hi ha ha-
gut un ressorgiment i una, entre cometes, «sortida de l’armari» de les organitzacions 
que treballen els drets LGTBI després, i que és de celebrar, però que segurament, 
des de la perspectiva que tenen en el moment que vostès van començar, poden fer 
una valoració de com han vist aquesta lluita i aquesta socialització de la defensa dels 
drets LGTBI, però també de quina valoració farien vostès precisament d’això, de 
com s’està desplegant la Llei 11/2014, si creuen que realment en aquest sentit les ad-
ministracions estan complint el paper que els toca. Jo crec que algunes de les coses 
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ja es comentaven, que moltes vegades són les entitats, com Casal Lambda i d’altres, 
que assumeixen part de les funcions que en realitat la llei preveu que facin les ad-
ministracions públiques com a responsables de les polítiques públiques i de garantir 
els drets de totes les persones. Llavors, una mica, era aquesta valoració.

M’agradaria incidir també en el tema del règim sancionador, perquè és veritat 
que cada vegada que des d’aquesta comissió diferents grups demanem..., i moltes 
altres organitzacions, com l’Observatori contra l’LGTBIfòbia, han vingut aquí a exi-
gir que s’aprovi ja aquest reglament, perquè, si no hi ha sanció, és difícil fer qualse-
vol cosa; vull dir que podem parlar de l’auge de la ultradreta i tot plegat, però potser 
hem de fer..., com responem a aquestes agressions, realment, un cop es fa una de-
núncia, què passa amb el règim sancionador? 

El que comentava la diputada Moreta: o sigui, la resposta que se’ns fa és que això 
hauria d’anar dintre d’aquesta llei que tot just ara comencem a tramitar una altra ve-
gada, que llavors es pot allargar i que, a més a més, ens ha comentat que és tan àm-
plia i tan genèrica, aquesta llei, que potser l’especificitat del tema de l’LGTBIfòbia 
podria quedar clarament diluïda, no? Llavors, vull dir, una mica quina seria aques-
ta percepció que tenen vostès.

Jo volia afegir-me al tema de la gent gran. O sigui, també des del nostre grup en 
algun moment s’ha plantejat la problemàtica que pateix la gent gran, que, a més a 
més, és la que segurament, doncs, com dèiem, en el seu moment va tenir molt més 
difícil tot el tema del reconeixement dels seus drets i que, quan arriben a un moment 
on tindrien unes necessitats específiques, no les troben recollides al sistema de resi-
dències que ara mateix tenim. Quines podrien ser propostes que es fessin?, sigui a la 
Comissió de la Gent Gran, però ens agradaria escoltar-les aquí.

I una cosa molt concreta: m’agradaria que ens expliqués una miqueta..., perquè 
ha esmentat justament el tema de la celebració del Festival d’Eurovisió, la festa, però 
tinc entès que l’últim any es van adherir a la campanya BDS i van suspendre l’acte. 
Doncs, si ens pot explicar una miqueta com va anar això també.

Gràcies.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, diputada Segovia. Doncs ara és el seu torn per a respondre 
a les preguntes, les reflexions dels grups parlamentaris, i, si li sembla, sí que li de-
manaríem que es pogués...

Jordi Samsó Montagut

Brevetat. (Rialles.)

La presidenta

Sí, exactament... 

Jordi Samsó Montagut

Ho intentarem.

La presidenta

...i que, per tant, té entre dotze i quinze minuts per a respondre.
Moltíssimes gràcies.

Jordi Samsó Montagut

D’acord. Crec que serà possible, vaja.

La presidenta

Molt bé. Gràcies.

Jordi Samsó Montagut

Molt bé. Anirem per l’inici, no?, perquè és així que he anat prenent notes i, per 
tant..., potser hauria d’haver fet una única nota, però, en fi, ho he fet d’aquesta ma-
nera.
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En el tema de l’empoderament, bé, tens raó o tenim raó, no?, certament, és una 
dificultat del llenguatge, ni més ni menys. El que passa, que el parlar de poder, «em-
poderament», no?, és allò que és bastant millor passar-los per les voreres, diguem-ne, 
determinats termes, que no es quedin, allò, com molt instituïts. És una percepció, 
eh?, com a home homosexual, és una percepció; com a home que igual no reconeix 
tot allò, tots aquells trets que m’han atribuït o volen atribuir als homes, d’acord? Vull 
dir, aquest és un fet. Només dir això.

El tema de com atenem els joves, com arriben els joves, preguntaves, no?: doncs 
arriben de diverses maneres i s’atenen el millor possible, evidentment, des de la via 
presencial fins per les xarxes. Habitualment, arriben d’algunes maneres..., en algunes 
ocasions a vegades molt clares, d’altres no tan clares, eh? De vegades és: «Escolta, 
m’agradaria col·laborar amb vosaltres», i realment no és que vulgui col·laborar amb 
nosaltres –tot aquest voluntariat que després en parlarem–, sinó que fa la primera 
aproximació, que sovint a vegades ni la família, ni els amics, ni ningú, absoluta-
ment ningú sap re, i arriba. Per tant, això requereix que l’atenguin persones que pu-
guin detectar aquesta situació, que es tractin amb el màxim de respecte i puguin, 
diguem-ne, canalitzar directament quin serà l’itinerari que farà dins de l’entitat, eh?

I per això nosaltres diem que no som una entitat reivindicativa necessàriament, 
sinó que al que anem és al creixement personal –ho prefereixo al costat d’«empodera-
ment»–, al creixement personal de poder constituir aquesta personalitat, sigui la que 
sigui, la més harmoniosa possible i amb el màxim de coneixement possible, i poder 
tenir tots els arguments necessaris per un dia fer la sortida..., allò que en diem «la sor-
tida de l’armari». Doncs aquest és l’objectiu: fer créixer la gent de manera personal.

El tema de com arribem als centres educatius –que ha estat una doble pregunta, 
no?–: hi arribem de moltes maneres, també per la via directa, o sigui, nosaltres fem 
–de fet ja està fet en aquests moments– un mailing a tots els centres educatius de 
Catalunya, a tots, del primer a l’últim, i sí que en seleccionem determinats, alguns 
centres, amb els quals ens posem en contacte directament o d’altres perquè la tra-
jectòria, doncs, així és, ja hi hem estat en contacte en altres ocasions. I d’un a l’altre, 
d’un a l’altre, també el professorat es mou, senzillament els contactes arriben per 
aquestes diverses vies: una que és la directa, l’altra que és la més personal, l’altra 
que és el coneixement que puguin tenir del casal per diverses vies també, no?

Jo diria que... No sé si havies preguntat alguna altra cosa... El centre LGTBI en 
què en aquests moments estem, no? El centre LGTBI és jo diria que, diguem-ne, 
una demanda que des del moviment es va fer just des de l’any 88, amb la comissió 
pro casal, es va fer des del casal, des del Casal Lambda o la gent, entre el FAGC i el 
casal, que volien per a la ciutat de Barcelona, com a la resta de ciutats, un espai on 
pogués estar-hi tot el conjunt del moviment. Però, certament, el dibuix del que és o 
del que va ser aquella primera demanda res té a veure amb el centre LGTBI, lògi-
cament, perquè han passat molts anys, han passat moltes coses i, naturalment, no 
pot ser el mateix. Però diguem-ne que és una reivindicació del moviment, i con-
cretament també..., clar, la història és la història, i podríem anar gratant i buscant 
i trobaríem el casal al darrere. Doncs sí, és una demanda del casal de fa molt de 
temps, eh? Fins i tot havíem previst, perquè en aquells moments la situació era ben 
diferent, un lloc de pernocta, és a dir, un lloc d’alberg, perquè abans als joves i les 
joves, i no tan joves, els feien fora de casa, i, per tant, doncs, prevèiem un espai de 
pernocta, eh? Vull dir que el disseny era més ampli, diferent, eh? Però sí que és una 
demanda.

El funcionament actualment és el que és, amb un conveni amb la Plataforma d’En-
titats LGTBI. I sí que, si em preguntes l’opinió personal –no sé si me la preguntes, però, 
si més no, jo te la dic (l’orador riu), és igual–, doncs, està molt bé, com a espai està 
molt bé, realment està molt bé, però sí que hi ha algunes qüestions de la gestió que, per 
exemple, personalment i des del casal, des de la junta del casal, revisaríem, eh?, revi-
saríem. 
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De fet, estem intentant reclamar algunes coses que per nosaltres són molt bàsi-
ques. Si recordeu totes les imatges que us hem passat, hi diem: «Escolta, per nos-
altres el creixement personal és molt important.» Els grups..., tal. Les activitats, 
sovint, són una excusa –les activitats són una excusa–, el que volem és que després 
la gent es quedi, quedi amb uns sopars tradicionalment que fèiem –uns sopars, una 
copa, el que sigui. Això, en aquests moments, en el centre LGTBI no és possible en-
cara. Hi estem batallant i, personalment, hi estic batallant d’una manera important. 
Per què? Perquè és bàsic! Si el casal no pot portar endavant un dels seus objectius 
bàsics, que és el del creixement personal, en un espai de trobada, que nosaltres li 
diem «espai de trobada», doncs ens queda, diguem-ne, penjat un objectiu del que 
són pròpiament els nostres, no?

Per la resta, quant a equipament i així, doncs, el centre LGTBI i el casal, estan, 
clar, dignament, diguem-ne, equipats i tal.

Serien aquestes coses per les quals cal començar, diguem-ne, bé, a trobar-se i a 
posar-les. Per entendre’ns, i la pregunta, en definitiva, i la resposta: ens estem adap-
tant. Jo diria: «Estem en el procés d’adaptació.»

Com acabarà aquest procés d’adaptació? Doncs ja ho direm més endavant; així 
de clar i de rodó. No t’ho puc dir. Però espero i desitjo que bé. (L’orador riu.) Clar, 
espero i desitjo que bé, eh? Ni més ni menys.

Responent... No sé si hi havia alguna cosa més... D’acord.
En relació amb el tema de la societat civil, nosaltres vam néixer com a societat 

civil, perquè en aquells moments era societat civil, saps?, el que es podia fer, en lloc 
d’associacions. La llei d’associacions va venir molt posterior, eh?, vull dir, en el nai-
xement, l’any 76.

Si és com en aquells moments i anem enrere o no... Sí que, certament, hi ha al-
gunes coses que fan pensar que anem enrere, no?, alguns fets. Dius: «Hòstia, com 
anem, no?» Però saps què crec que també penso? I t’ho diu una persona que més 
enllà que..., jo no he explicat res de la meva trajectòria personal al moviment, no 
tinc per què explicar-la, però alguna cosa la dic, i així ja queda clara: jo entro a tre-
ballar al moviment l’any 79, com a voluntari o com a activista, diríem, eh?, o com 
a militant, més concretament, i fins a aquests moments; vull dir, he estat fent feina 
del 79 fins ara. O sigui que ho he vist tot, diguem-ne, he vist una trajectòria impor-
tant del moviment, d’uns quants que eren, per tant, són registres socials que aquí 
es queden, eh? És molt difícil esborrar-ho. Per tant, costaria molt, perquè hi ha des 
d’institucions, legislació..., ja s’ha fet molt, eh?, hi ha molta empremta. Jo crec que 
és summament difícil, eh?

En el tema de la terminologia, tens raó. Mira, sense anar més lluny, una de les 
tasques que fem també..., no només a centres educatius, sinó en entitats culturals i 
socials, i, per exemple, als castellers; vam estar als castellers de Gràcia. I hem fet 
tallers tant amb els xavals petits com els adolescents, com els adults, no? I va sortir, 
doncs, el tema del «poliamor», el tema del «poliamor» i tal. Sí que realment amb la 
terminologia..., però penso que ja està bé que debatem, que definim, que puguem..., 
no per fer classes ni per fer extractes, perquè tornaríem, no?, a aquest binarisme a 
què feia referencia. Clar, això no és la idea. Però sí que hi ha persones que dius: 
«Ostres, és que jo sota aquest concepte no m’hi sento.» I, per tant, està bé desenvo-
lupar terminologia amb la qual la gent es pugui trobar identificada i pugui també 
permetre-li aquest creixement, que és, finalment, el que permet ser persona, eh? Ni 
més ni menys.

Si ens coordinem o no amb d’altres entitats... Totalment. No només ens coordi-
nem, sinó que fem feina, eh? I, escolta, doncs, «alguna entitat de fora del territori»? 
Amb totes les entitats de fora del territori. Per exemple, una de les coses que oferim, 
que és més llaminera i que està bé, és la mostra de cinema, no? I a la mostra de ci-
nema, doncs, per exemple, estem a Terrassa, estem a Reus, en fi, a Santa Coloma... 
Vull dir, sortim de fora de la ciutat i estem a d’altres llocs, no?



DSPC-C 350
8 d’octubre de 2019

Sessió 10 de la CIP 17 

També hem fet alguna..., bé, alguna darrera formació. Per exemple, a la ciutat 
de Blanes, no?, i en el SAI, perquè hi ha tot un grup de gent que vol constituir-se 
com a entitat; doncs allà que hem estat. Perquè, aviam, si hi ha d’haver un Lambda 
a Blanes, doncs, pot existir, però no és la intenció, si no és que se’ns demana, eh?, 
com se’ns va demanar en algun moment el Lambda a Bages; que sí que ha existit, el 
Lambda a Bages, però no és el cas.

El tema del finançament. Aquí està i..., pam!, has anat allà..., al moll de l’os, no? 
Naturalment, tenim les quotes d’associades i associats, que és el que ens permet mí-
nimament sobreviure o malviure (l’orador riu), si em deixes dir-ho, i, diguem-ne, 
patint molt. 

Tenim un pressupost al voltant dels 200.000 euros. Bé, gran part, doncs, és dels 
sous de les persones que us he anomenat abans, i una molt gran part d’aquests di-
ners se l’emporta la mostra de cinema, perquè tot el que és cultura i el cinema val 
molts diners. I, realment, ens deixa absolutament xuclats.

L’altre és, doncs, si estem en conveni o no: hem tingut alguns convenis, conti nuem 
tenint algun conveni amb l’ajuntament, amb la diputació... Amb la diputació hem  re-
près algun ajut, però no conveni. I amb la Generalitat algun amb Governació, con-
cretament, que era on abans estàvem. Amb Benestar, ara a Benestar hi ha, diguem-ne, 
el que seria l’àrea LGTBI, que hi ha unes petites aportacions de quatre, cinc mil  
euros.

I tot aquest treball educatiu –no sé qui m’ho ha preguntat, si teníem ajuts o no–..., 
doncs, serà de les primeres vegades que fem peticions, eh? Nosaltres el que fem és..., hi 
anem perquè ens ho creiem. El que els diem és: «Si feu una aportació a l’entitat, estarà 
ben fet.» I els centres fan una petita aportació i ja està. 

No tenim unes tarifes, si no és que se’ns demana alguna cosa concreta, eh?, com 
se’ns ha demanat a Blanes, com se’ns ha demanat al juliol a Sitges, com se’ns... En fi, 
determinades peticions que requereix... «Escolta, jo vull una formació reglada, que 
són vint i escaig d’hores.» Bé, doncs, d’aquestes vint i escaig d’hores sí que haurem 
de fer un pressupost, i, si hi van unes persones, s’haurà de pagar, d’acord?

No sé si he respost més o menys el que m’has demanat...
Molt bé. Anem al tema dels grups específics i al tema de... Sí, tenim grups espe-

cífics perquè creiem el que dèiem, que la gent se sent d’alguna manera identificada 
a partir de que hi ha una concreció; si no, tot és molt difús, no? Com es fa això, no? 
Com soc una persona LGTBI en aquesta opressió constant que hi ha per tot arreu? 
Doncs necessito referents. I aquests referents cal crear-los. I com es creen? Doncs 
amb gent que es troba, no?, amb cares i persones que diuen, fan coses, es troben, 
eh? De diferents maneres.

Una d’elles és amb el cinema, que has esmentat, que des de l’any 75..., ai, 95, per-
dó –75 no, 95–, i que ara farem el vint-i-cinquè aniversari.

D’altra, el CDAF, el Centre de Documentació Armand de Fluvià, que és el pri-
mer en tot l’Estat, però que estem..., en aquests moments ja he explicat quina és la 
situació: està en el centre LGTBI en cessió d’acomodat, i allà estem.

Sí que penso, i ara deixa’m-ho dir –que així dic una de les coses que també vo-
lia dir–, que jo crec que després del 80, que és la legalització de la primera enti-
tat LGTBI, però si tu vols de l’any 70, que és quan neix el MELH, el Movimiento 
Español de Liberación Homosexual, que es comencen a crear sigui documents, sigui 
pancartes, sigui el que sigui..., ja està bé que les institucions... –i aquí no sou govern, 
però sou institucions que pressionen el Govern–, doncs, ja està bé que tinguem un 
espai de memòria LGTBI. Ja està bé. Ja toca. 

I això és el que vam fer i vaig fer personalment, de reclamar al Govern –al 
Govern, i perquè jo penso que ha de ser la Generalitat– que faci, que proposi, que 
digui, que..., però hem de tenir un espai museístic. Ja tenim història, ja tenim ma-
terials, ja tenim que depassa el que és el centre de documentació. Hi ha material 
que, com que cada vegada tot és, tècnicament és..., no?, és allò de: «–Ostra!, això 



DSPC-C 350
8 d’octubre de 2019

Sessió 10 de la CIP 18

és documentació o no és documentació? –Bé, és una pancarta, no és documentació. 
–Com que no és documentació? Però on som?» Bé... Perquè hi ha determinades co-
ses que no encaixen.

Bé, doncs, tots aquests materials..., siguin de la mena que siguin, la cartelleria 
que hi ha, que és immensa, fins a retolacions, fins a..., és que, de tot; tenim història, i 
com a d’altres ciutats del món, hem de crear un espai museístic. I aquesta és una de-
manda que he fet en campanya, en campanyes municipals –jo no sé si estaves tu o 
no estaves tu–, en campanyes municipals i, bé, les dues anteriors campanyes. Doncs 
quina...? Mira, això, la cultura –la cultura. I hem de poder crear aquest espai. L’hem 
de poder fer. 

Perquè, per una banda, està el CDAF, el centre de documentació, però és que, 
per altra banda, hi ha molt material a l’Arxiu Nacional de Catalunya, que és on 
anirà a parar el CDAF si un dia el casal es dissol; de moment no hi ha perspectiva 
de que es dissolgui el casal, però que si en algun moment passés... Hi han moltes 
donacions personals perquè és d’on es basteix, diguem-ne, tot el centre de docu-
mentació.

Per tant, jo penso que..., i reclamo al Govern i als grups que estan al Govern i als 
que no estan al Govern també, a tothom, a tots i a totes, un espai, un espai digne, on 
la memòria, com a d’altres països europeus, com a Berlín, com a Nova York, com a 
Austràlia, com a Holanda... Jo penso que al que més ens aproximem és a Holanda, 
perquè, en fi, jo crec que la cosa va per aquí. Crec, eh? Això és una opinió, sí que és 
molt i molt personal, però crec que ja toca –ja toca.

I, disculpeu, hi ha una part també en el Museu d’Història de Catalunya. Clar, és 
que està tot... 

I que jo no dic coses de mi, però ara les dic. A veure, tu feies referència a la for-
mació del professorat. Una de les coses de la meva trajectòria..., jo vaig entrar al mo-
viment l’any 79, però el 2004 vaig portar el programa des del Govern, em va tocar 
portar-lo i redactar el pla interdepartamental, que en aquests moments encara més o 
menys és vigent. Una de les coses o dues de les coses que hi havia, una és la que es-
tava dient ara, el tema de la memòria, i l’altra, el tema de la formació, dins de l’àmbit 
educatiu, el tema de la formació del professorat. 

És a dir, és un tema que ja no sé quantes vegades l’hem dit, no?, perquè és de... 
Clar, jo suposo que tu ho feies perquè és de sentit comú, no? Doncs algun dia serà, 
esperem que algun dia sigui i que algun dia serà que en el pla de la formació del 
professorat hi hagi, diguem-ne, temàtica que faci referència a les orientacions i a les 
identitats, i es pugui tocar el tema, d’acord?

El tema de la gent gran. El tema de la gent gran..., clar, és que Fundació Enllaç, 
tu igual no ho saps, però la Fundació Enllaç ve del casal, eh? Abans era Suport 
Lambda, d’acord?, i de Suport Lambda a Fundació Enllaç.

Llavors, també que sàpigues que en tot el tema –que alguna persona més també 
ho ha preguntat– de les residències, el tema de l’atenció a la gent gran, nosaltres, 
des del casal –i es pot consultar–, el 2002, del 2002 al 2003, vam fer un estudi, ho 
vam fer en dos lliuraments –se’ns va demanar des del Govern, en aquells moments–, 
de quina era la situació de la gent gran LGTBI i què és el que caldria, no? Ho dic 
perquè són dos documents que els podeu consultar i allà està tot. Vull dir que és el 
que continuem pensant, malgrat que han passat anys. I segurament reformularíem 
algunes coses. 

Però el tema de la formació queda claríssim. I el tema que ha d’estar dins de la 
xarxa de, diguem-ne, bé, de residències públiques –públiques o no públiques, o con-
certades o de la manera que sigui–, doncs, s’ha de contemplar. I, per tant, aquest és 
el cas, no? Vull dir que tot el que hem de dir, en aquells documents, està, i entitats 
com Enllaç també ho va reclamant.

Jo, el tema de veure residències específiques només per a persones LGTBI, per-
sonalment no ho veig i penso que..., no sé si algun grup d’aquí ho comparteix, però 
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personalment no ho comparteixo, no? Penso que la cosa ha de ser més horitzon-
tal, més transversal, i, per tant, en la formació, una de les bases, hi ha el respecte. 
Només faltaria, no? Aquest és el tema.

L’altre, el tema del desplegament de la Llei 11/2014, doncs, que era un dels temes 
que jo també volia dir –fantàstic, perquè ja queda dit–..., evidentment, vull dir, una 
de les qüestions és el règim sancionador i l’altra és el tema de la Llei per a la igual-
tat de tracte –que el tinc aquí escrit i ho pots llegir perfectament. Clar, és a l’inre-
vés, o sigui, jo us voldria preguntar a totes i tots vosaltres (l’orador riu)..., és bastant 
a l’inrevés, perquè jo no tinc cap capacitat..., tot el contrari, vull dir, l’únic que puc 
fer és demanar com està aquesta situació, perquè hi ha fets que igual es queden im-
punes i no s’hi han de quedar, i llavors queda claríssim que, en fi, s’hi ha d’estar al 
darrere, eh?

L’ajuda d’institucions, que una miqueta aquest era també el que preguntaves..., 
doncs, intentem rebre ajudes d’institucions. Certament, ens costa moltíssim. Us 
diré una cosa claríssima i que l’heu de saber, vull dir..., i no em fa vergonya dir-
la, eh?: hem passat un estiu que una miqueta més i morim. Per sort, doncs, tots 
els diners i capital de persones sòcies o que estem a la junta han fet que el casal 
pogués sobreviure. Per un tema de liquiditat, eh?, compte. Però, diguem-ne, tot 
arriba tard: aquest és un tema que entre la presentació d’algun projecte de sub-
venció, algun conveni que queda endarrerit, tot, tot arriba tard; saps?, allò, arriba 
tard, ens arriba, allò que dius, «ostres!», i mentrestant durant l’any estem que, buf, 
que ho passem fatal –ho passem fatal–, i llavors anem inflant alguna pòlissa, al-
guna... Clar, com ho resolem, no? Perquè, bàsicament, en aquests moments és una 
tema de liquiditat si no ampliem objectius o si no som ambiciosos amb coses que 
faríem, sobretot, per exemple, en l’àmbit educatiu, no?, que aquest és un dels te-
mes, eh?

I ja no sé si queda tot bastant respost, no sé si algú vol que li aclareixi alguna 
cosa més...

En el tema d’Eurovisió, el tema d’Eurovisió és una activitat, diria jo, al llarg de tota 
la seva existència, ingènua, no?, és una activitat que va a que la gent es trobi a partir 
d’alguna cosa que li agradi, no va més enllà. Llavors, sí que vam veure, i per part de 
les persones que ho organitzen, que la situació a Europa, doncs, era la que era, dels 
grups era la que era, i la persona que estava al darrere i que ho portava estava rebent 
unes pressions importants, i li vaig dir: «Doncs, escolta, deixem-ho córrer, evident-
ment, i si hi ha un munt d’entitats que estan dient això, nosaltres també ho fem com a 
entitat LGTBI, no?» Que haguéssim dit més coses, en el comunicat que vam fer, però, 
diguem-ne, ho vam deixar com estava. No sé si algú..., bé, encara es pot recuperar el 
comunicat, perquè està penjat, no?

Llavors, no sé si em queda alguna cosa per dir amb relació a les preguntes, eh?

La presidenta

Jo crec que ja ha donat resposta a la major part de reflexions, i, per tant, agrair-li 
moltíssim –moltíssim– atansar-nos al Casal Lambda i agrair-vos també moltíssim 
aquesta lluita per la igualtat i contra l’LGTBIfòbia. Continuarem, aquí és casa vos-
tra, ja ho sabeu, sempre que us convingui, aquí estem. Moltíssimes gràcies.

Si els sembla, ara estarem tres minuts, no?, doncs, per a poder acompanyar el 
compareixent i per a rebre els propers. Gràcies.

La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i quatre minuts i es reprèn a un quart 

de cinc i deu minuts.

La presidenta

Crec que ja hi som tots els...
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Compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya 
per a presentar l’informe sobre violència sexual «Ja és hora que em 
creguis: un sistema que qüestiona i desprotegeix les víctimes»

357-00362/12

El punt número 2 d’aquest ordre del dia és la compareixença de la senyora 
Adriana Ribas, coordinadora d’Amnistia Internacional Catalunya, que ens presen-
tarà l’informe sobre violència sexual «Ja és hora que em creguis: un sistema que 
qüestiona i desprotegeix les víctimes». Per tant, moltíssimes gràcies per vindre a 
aquesta comissió, i també donem la benvinguda a la seva acompanyant, la senyo-
ra Montserrat Hernández, que és responsable de relacions institucionals d’Amnistia 
Internacional. 

Té un quart d’hora, vint minuts, doncs, per a explicar la seva exposició i després 
els grups parlamentaris faran el seu torn de preguntes o de reflexions. Endavant. 
Gràcies.

Adriana Ribas Iglesias (coordinadora d’Amnistia Internacional Catalunya)

Doncs, gràcies, senyora presidenta. Senyores diputades i senyors diputats, agrair-los 
l’oportunitat, en nom d’Amnistia Internacional, de comparèixer en aquesta comissió 
per presentar-los aquest informe, «Ja és hora que em creguis: un sistema que qüestiona 
i desprotegeix les víctimes», un informe que els podem fer arribar demà; està publicat 
des de fa un temps, però els hi podem enviar a tots els membres de la comissió perquè 
el tinguin a mà. És un informe on analitzem la situació de les dones i les nenes vícti-
mes de violència sexual a l’Estat espanyol.

La violència sexual, en totes les seves formes, constitueix una violació i violèn-
cia per raó de gènere, una forma de discriminació i una vulneració de drets humans 
amb seqüeles físiques i psicològiques que en moltes ocasions duren tota la vida.

Totes les formes de violència sexual, a més, afecten de forma desproporcionada 
les dones i representen una forma d’agressió i de dominació per raó de gènere que es 
reprodueix de forma sistèmica, independentment del context polític, cultural, social, 
i que s’exerceix tant a la vida privada com a la vida pública.

Espanya, com vostès saben, és part dels principals instruments internacionals de 
protecció dels drets de les dones i d’això se’n deriva l’obligació de l’Estat espanyol, 
doncs, de posar tots els mitjans necessaris per combatre totes les formes de violèn-
cia per raó de gènere.

L’any 2015, diversos organismes de les Nacions Unides, com, per exemple, el 
Cedaw, el Comitè per a l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la 
Dona, i també el Grup de Treball contra la Violència de Gènere de Nacions Unides, 
alarmats per l’alt predomini de la violència de gènere, inclosa la violència sexual, 
van instar l’Estat espanyol a promoure una sèrie de mesures encaminades, doncs, a 
resoldre aquesta situació, eh?: anaven des de l’ampliació del marc normatiu, a adop-
tar mesures de prevenció, a eliminar els estereotips en l’àmbit policial i judicial, a 
posar a disposició de les víctimes i supervivents recursos assistencials adequats, 
i també la part de recopilació de dades estadístiques.

Des d’Amnistia Internacional, des de l’any 2009, també fem un treball de denún-
cia de la falta de diligència deguda de l’Estat per fer front a les víctimes..., per donar 
recursos a aquestes víctimes que pateixen aquesta violació de drets humans, que evi-
dencia, no?, l’incompliment que està tenint l’Estat espanyol respecte a la seva obliga-
ció internacional de protegir aquestes dones i nenes.

Lamentablement, tot aquest temps després, des del 2009, que Amnistia Inter-
na cio nal i moltes altres organitzacions denunciem aquesta situació, les polítiques 
 públiques i els plans d’acció segueixen sense abordar la lluita contra la violència se-
xual fora de l’àmbit de la parella o l’exparella.

Sense polítiques públiques i amb una manca de campanyes informatives d’aten-
ció i de protecció, les víctimes de violència sexual no saben com han d’actuar en 
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contextos especialment traumàtics. Per tant, ens trobem amb que les úniques i po-
ques campanyes de sensibilització venen de mans d’ens locals, governs autonòmics 
o associacions de drets humans i feministes. Són els pocs organismes que estan in-
tentant promoure campanyes informatives i de sensibilització. Per tant, des d’Am-
nistia Internacional també un reconeixement, en aquest cas, doncs, al Parlament i al 
Govern de Catalunya per l’impuls que han donat de protegir víctimes de violència 
sexual que quedaven totalment oblidades per l’àmbit de l’Estat espanyol.

Davant d’aquest panorama, fa dos anys, Amnistia Internacional va iniciar una 
investigació, que és la que avui ha derivat, doncs, en aquest informe que és el que 
avui els presento, on denunciem, doncs, que les dones i nenes a Espanya víctimes de 
violència sexual no estan protegides, que els seus drets no estan garantits i que tro-
ben obstacles importants i adversitats a les que han de fer front un cop són víctimes 
d’aquest tipus de violència.

Aquesta investigació la duem a terme sobre violència sexual sobre dones i ado-
lescents, ja que segueix sent una de les violències més generalitzades, impunes i in-
visibles a les que les dones s’enfronten a l’Estat espanyol.

Amb aquest document el que hem identificat són..., detectar els obstacles que 
afronten les víctimes a l’Estat espanyol i proposar una sèrie de mesures urgents per 
combatre aquest problema que entenem que afecta massa dones i massa nenes.

Com els he comentat, hi ha un paper rellevant a l’àmbit autonòmic i, per tant, 
sortosament alguns dels obstacles que ara els mencionaré no apliquen a l’àmbit ca-
talà, d’acord?, perquè aquí hi ha hagut mesures legislatives o de polítiques públiques 
que han aconseguit, diguem-ne, resoldre alguns dels problemes que sí que s’identi-
fiquen a altres espais, a altres llocs a l’Estat espanyol.

En primer lloc, el principal obstacle és la invisibilització del problema: segons 
dades de l’Agència Europea de Drets Fonamentals, una de cada dos dones pateix o 
ha patit algun tipus de violència sexual. 

A més, segons dades de la Macroenquesta de violència contra les dones a l’Estat 
espanyol de 2015, més de 3 milions de dones o nenes han patit violència sexual –ne-
nes a partir de l’adolescència, no casos d’infància. Això es refereix a més d’un 13 
per cent de les dones de l’Estat espanyol; no estem parlant de xifres baixes.

Però, lamentablement, aquestes són algunes de les xifres que es coneixen. No 
hi ha dades oficials que permetin conèixer-ne una dimensió real i que, per tant, 
permetin aplicar polítiques públiques adreçades a la dimensió real d’aquest proble-
ma. Aquest és un dels principals obstacles que hem identificat. Des de l’any 2009, 
Amnistia Internacional i moltes altres organitzacions de drets humans reclamem 
unes dades que no arriben, i, per tant, no arriben polítiques públiques adreçades a 
aquesta violació de drets humans.

Aquest és un dels segons problemes que hem identificat, que és que a Espanya 
fa trenta anys que no hi ha polítiques públiques que vagin més enllà de l’àmbit de 
la parella o l’exparella. La llei integral de 2004 només contempla la protecció a les 
dones que pateixen violència sexual en l’àmbit de la seva parella o l’exparella. I, per 
tant, hi ha un grup de dones amplíssim, que són les dones que pateixen violència 
sexual per part de tercers, siguin coneguts o desconeguts, que queden absolutament 
desprotegides i, per tant, són les grans oblidades en l’àmbit de la violència sexual. Ni 
tan sols, per exemple, el Pacte d’estat contra la violència de gènere, que es va aprovar 
ara fa dos anys, no inclou cap mesura sobre prevenció i sensibilització en l’àmbit de 
violència sexual –cap mesura de prevenció i sensibilització.

Un tercer obstacle és la loteria de la comunitat autònoma. Al llarg d’aquesta in-
vestigació hem pogut comprovar que no hi ha protocols d’actuació comuns davant 
casos de violència sexual, i, per tant, les dones, en funció de la comunitat o de la 
ciutat on pateixen l’agressió, on posen la denúncia o on viuen, tenen recursos dife-
rents davant la seva denúncia. Això, doncs, genera una desproporció i una situació 
d’absoluta desigualtat entre víctimes a tot l’Estat espanyol.
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Un quart element de preocupació i d’obstacle que identifiquem en aquest infor-
me és la manca d’especialització i l’existència de prejudicis. La falta de formació en 
perspectiva de gènere i drets humans de persones que atenen víctimes de violència 
sexual posa en risc el respecte als seus drets. La roba que portava la víctima, l’hora 
en què es va produir la violació, si havia begut o no, la seva nacionalitat, no poden 
ser arguments utilitzats per reduir la credibilitat d’una víctima. Això passa quan són 
ateses a l’hospital, quan posen una denúncia a comissaria, quan es troben declarant 
davant del jutge. La seva protecció no pot dependre de la bona fe i de la persona 
amb què es troba davant; ha d’haver-hi uns mínims d’especialització i de formació 
en perspectiva de gènere que garanteixin un tracte digne per a totes les víctimes.

També una de les preocupacions és que... –no és el cas català, però sí a altres co-
munitats–, hem observat amb preocupació que hi hagi..., per exemple, en el cas de 
Madrid, és necessari que la víctima presenti la denúncia abans d’assistir a l’hospital, 
d’acord?, i poder ser avaluada per un metge forense. Limitar l’atenció a la interpo-
sició de la denúncia deixa moltíssimes dones que no van a denunciar per por a no 
ser cregudes, per por a que les facin fora de la feina quan l’agressor, per exemple, és 
el seu cap, per por a la vergonya quan és algú de la seva família qui l’ha agredit se-
xualment. Per tant, el requeriment de la denúncia com a condició per assistir a una 
valoració forense deixa moltíssimes dones en una situació de desprotecció absoluta, 
que no entra en el circuit.

I, finalment, el sisè obstacle que hem identificat en aquesta investigació és lo trau-
màtic que resulta tot el procés judicial. A Espanya, entre gener i juny de 2018, es van 
denunciar 788 violacions; això són més de quatre al dia, segons les dades que aporta 
el Ministeri de l’Interior. Però Espanya segueix estant a la cua. Malgrat aquestes da-
des, 788 violacions, més de quatre al dia, semblen xifres altíssimes, i Espanya està a 
la cua dels països europeus en nombre de denúncies de violència sexual. 

Les pors associades amb la denúncia, a no ser cregudes, a processos judicials 
traumàtics responen a que aquest número sigui tan reduït. No ens quedem amb que 
la xifra és baixa perquè aquí no es produeix. De fet, la relatora especial sobre violèn-
cia contra les dones diu que la xifra de denúncies revela si les dones creuen en l’efi-
càcia dels estats per combatre la violència. Per tant, és important quedar-se amb la 
idea de que, en les denúncies, estem a la cua, Espanya està a la cua a Europa, perquè 
el sistema no genera confiança a les dones a denunciar.

Aquí a Catalunya, pel que fa específicament a aquest context, identifiquem aven-
ços importants. L’aprovació de la Llei de 2008, del dret de les dones a erradicar la 
violència de gènere, és una llei que amplia el concepte de violència de gènere més 
enllà de l’àmbit de la parella i l’exparella, i, per tant, cobreix aquesta mancança que 
té la llei integral. També valorem molt positivament que existeixen recursos d’atenció 
especialitzada a dones: l’Oficina d’Atenció a la Víctima, telèfons de suport per a víc-
times i emails, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones, etcètera. I, per tant, hem 
identificat nombrosos recursos que són molt positius en aquest sentit i que també 
s’han adoptat mesures en l’àmbit de seguretat, de treball i de salut en termes de pre-
venció, detecció i actuació davant de casos d’assetjament sexual. Per tant, entenem 
que hi ha programes en marxa que donen resposta a algunes d’aquestes situacions.

Algunes de les deficiències que hem identificat: no hi ha protocols de coordi-
nació interinstitucional sobre violència sexual; no hi ha guies d’actuació comunes, 
homogènies, per detectar i tractar casos de violència sexual, i el més important, que 
és una... La part de protocols de coordinació i les guies d’actuació hi ha altres co-
munitats que ho tenen, però hi ha una recomanació, que a més prové d’organismes 
internacionals, que no està aplicada a cap lloc de l’Estat espanyol, que és l’existència 
de centres de crisi especialitzats: centres que estan vint-i-quatre hores oberts, 365 
dies a l’any. Són espais físics on un dona pot accedir quan és víctima de violència 
sexual, on rep una atenció accessible, adequada, especialitzada, i que, per tant, su-
posa una xarxa de suport, no?
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Hem conegut en aquesta investigació casos de gent –no aquí a Catalunya, a algu-
na altra– que havien fet un periple: havia anat a la comissaria, li havien dit que havia 
d’anar a un hospital per a atenció forense; anava a l’hospital de la Creu Roja, allà li 
deien que ells no eren, que el centre de referència era un altre; anava a un altre hos-
pital, al Clínic, tampoc allà l’atenien, i allà la derivaven, finalment, a La Paz, que és 
el centre de referència a Madrid. Una falta d’informació a les víctimes que fa que tin-
guin tot un periple pel camí absolutament innecessari.

Per tant, generar espais de seguretat on puguin rebre una atenció adequada, pro-
fessional, i que les informin de tots els passos que vindran, entenem que és fona-
mental perquè l’atenció a les víctimes de violència sexual sigui l’adequada.

Més enllà d’aquestes tres recomanacions i d’aquesta tan específica dels centres 
de crisi especialitzats, hi ha altres mesures que també creiem que es poden impul-
sar, com, per exemple, garantir la formació especialitzada en perspectiva de gènere 
i drets humans a tots aquells actors que interaccionen amb les víctimes de violèn-
cia sexual i, especialment, centrant els esforços i els èmfasis en els cossos policials, 
tant en Mossos d’Esquadra com en policia local, perquè, en moltes ocasions, són els 
primers agents, el primer contacte que té una víctima de violència sexual quan vol 
emprendre, no?, doncs, aquest camí de denúncia.

També la part de recopilació de dades desagregades; aquesta és una recomanació 
i una petició que organismes internacionals i algunes organitzacions fa molt temps 
que demanem, perquè d’aquesta manera podrem dimensionar el problema i impulsar 
i aplicar polítiques de prevenció, de sensibilització, d’informació, atenció i repara-
ció a les víctimes. I, per tant, fonamental tenir dades oficials que permetin dimen-
sionar i elaborar polítiques públiques adreçades a combatre, doncs, aquesta xacra.

Els processos de reparació; no reduir els processos de reparació a les compen-
sacions econòmiques. Els processos de reparació han de passar també per la resti-
tució, per la rehabilitació i per les garanties de no repetició a les víctimes. Moltes 
vegades s’associa a la part d’indemnització econòmica i, en el cas de víctimes de 
violència sexual, és fonamental tota aquesta part també de restitució i rehabilitació 
i garanties de no repetició com una forma, doncs, de garantir a les víctimes la seva 
seguretat.

I, finalment, també els animem a instar el Govern espanyol a reformar el Codi 
penal, especialment aquells delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, amb el 
tipus específic de violació, on l’element clau sigui el consentiment lliurement ator-
gat. Així és com ho estableixen els estàndards internacionals, el Conveni d’Istanbul, 
que és l’eina de referència en aquest sentit. I és fonamental que hi hagi aquesta re-
forma al Codi penal perquè després sentències com les de La Manada tinguin altres 
tipus de resultats i el consentiment sigui la clau, i no si t’has resistit físicament o no 
a una agressió.

Abans d’acabar, voldria compartir amb vostès un dels casos que recull aquest 
informe, que és el cas de la Blanca, que la Blanca és un dels casos que hem pogut 
documentar. Ella fa dos anys estava a Madrid i tornava a casa seva quan un descone-
gut la va abordar, la va violar i la va deixar inconscient. Ella va superar la vergonya 
després d’aquesta agressió i va decidir denunciar, però no va trobar el suport que es-
perava i que creiem que es mereix i al que té dret. Ella es va sentir qüestionada com 
si estigués mentint, com si tingués la culpa del que li va passar, amb la sensació que 
havia fet alguna cosa malament i que les autoritats no la creien. Quan a la comissa-
ria li van preguntar: «Quina roba portaves posada?», ella va tenir la sensació que era 
ella, la delinqüent. Quan a l’hospital, després d’una hora d’espera, va arribar el met-
ge forense i, davant de tothom, va cridar: «A veure, qui és la víctima?», es va sentir 
totalment exposada. Quan va al jutjat, dos anys després d’aquesta agressió, ningú 
encara l’ha contactat per explicar-li en quin punt es troba el procediment. 

I, lamentablement, el cas de la Blanca no és un cas excepcional. És un exemple 
de moltes dones entrevistades que han viscut situacions semblants i que totes es-
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peren una cosa que és justa i que és imprescindible, que són canvis en el model de 
protecció.

«No tornaria a denunciar» és una frase que hem escoltat al llarg d’aquesta in-
vestigació en nombroses ocasions, i que no pot ser la idea amb la que es queden les 
dones víctimes de violència de gènere que han decidit emprendre, doncs, aquest 
procés de denúncia.

Per fer aquesta investigació, hem estat en contacte, doncs, amb unes seixanta or-
ganitzacions, institucions, advocades, etcètera. I voldria compartir amb vostès tres 
frases d’advocades expertes en l’àmbit de violència sexual: «El qüestionament de la 
dona és tan gran que al final la condemna a l’agressor tampoc repara», «El cent per 
cent de les dones no tornaria a denunciar, inclús amb condemna. Per què voldrien tor-
nar a passar per aquest infern?», «Només aconsellem denunciar a les dones que estan 
preparades psicològicament per obtenir una resposta negativa per part de la justícia.»

El «no tornaré a denunciar» demostra un fracàs institucional en la protecció de 
dones víctimes de violència sexual. I des d’Amnistia Internacional treballem i segui-
rem treballant per una societat que garanteixi unes institucions i un sistema judicial 
que garanteixi la protecció d’aquestes dones i nenes que són víctimes d’una violació 
de drets humans tan invisible com aquesta. I els instem a vostès, com a membres del 
Parlament de Catalunya, a que, juntament amb el Govern, impulsin totes les políti-
ques que estiguin a les seves mans per combatre aquesta situació i que cap dona hagi 
de tornar a passar, doncs, per aquesta situació tan traumàtica. 

Gràcies.

La presidenta

Moltíssimes gràcies per la seva intervenció. Ara és el torn dels grups parlamen-
taris perquè puguin fer les preguntes o les reflexions que considerin. I, per tant, té la 
paraula la diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, la dipu-
tada Susanna Segovia. Endavant.

Susanna Segovia Sánchez

Sí, moltes gràcies. Gràcies a les companyes d’Amnistia Internacional per poder 
venir aquí al Parlament a presentar-nos aquest informe, que, efectivament, es pot 
descarregar des de la web. Nosaltres vam demanar, vam fer la sol·licitud de compa-
reixença perquè ens semblava que sempre és més fàcil posar cara i ulls als informes 
quan ens ho expliquen aquí directament. 

Entenem que és un informe que sobretot fa una valoració a nivell de l’Estat es-
panyol, incideix molt en el legislatiu. Tu mateixa has comentat les diferències que hi 
han entre comunitats. Però sí que m’agradaria, si ens pots ajudar..., si vau poder fer, 
a partir de tota la investigació, alguna reflexió en concret sobre, diguem-ne, l’ater-
ratge d’aquest informe en el cas de Catalunya, no?

Hem vist algunes compareixences. Tot just fa deu anys –bé, ara ja una mica 
més– de la llei de violències masclistes a Catalunya, que va ser una llei pionera, 
però que els informes de deu anys després diuen que s’ha quedat molt curta en el 
seu desplegament. 

De fet, s’identifiquen alguns temes claus, com, per exemple, la no inclusió de la 
violència institucional, que és justament el que té a veure amb tot això que expli-
ques de les dificultats per a la denúncia, de les dificultats per als tràmits judicials, 
de l’abandonament que pateixen les víctimes, no?, i de com al final són doblement i 
triplement victimitzades: primer per l’agressor, després per l’entorn social, i també 
pel sistema públic, que li hauria de donar resposta i que li hauria de donar protecció. 
Una mica, si ens pots dir si vau poder aterrar, en el cas de Catalunya, això.

També, una mica, si es va poder també percebre valoració del sistema d’atenció 
a les víctimes. Perquè una de les coses que comentes, que és el desigual accés de les 
víctimes als sistemes d’atenció en funció del territori a l’Estat espanyol, és una cosa 
que també hem sentit que passa aquí a Catalunya, no?, el fet que no hi hagin tots els 
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sistemes d’intervenció especialitzada requerits al territori, que és una demanda que 
des del Parlament s’ha fet contínuament, que es col·loca cada vegada que parlem de 
pressupostos la necessitat d’arribar, com a mínim, a setze SIEs en el territori català. 

La manca de finançament suficient per als SIADs, no?, que també és un d’aquests 
mecanismes que es gestionen conjuntament amb els ajuntaments, i que, moltes ve-
gades, fins i tot els SIADs acaben fent les funcions del SIE, quan no els toca, perquè 
són sistemes d’informació i justament no poden fer les feines d’informació, prevenció 
i sensibilització perquè estan fent atenció a víctimes. Una mica, si ens pots explicar 
si vau poder extreure alguna conclusió al respecte.

Més en concret, sí que m’agradaria... –ara ja fa un any llarg, no?, de la presenta-
ció de l’informe–, els contactes que heu pogut tenir amb institucions, tant de l’àmbit 
estatal com d’aquí, català, per veure, de les recomanacions que vosaltres feu, quines 
d’aquelles s’han pogut explicar i han tingut una bona acollida, hi ha hagut algun 
canvi en aquest sentit; bàsicament, quina ha sigut la incidència de l’informe a nivell 
de les administracions públiques competents en la matèria. I també, doncs això, una 
mica, quina seria la continuïtat de l’informe, no?, i com pensaríeu continuar treba-
llant, més enllà d’explicar les conclusions, que és absolutament necessari, perquè 
segurament cal un pas més endavant en incidència.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans, i té 
la paraula la diputada Elisabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Agradecer la comparecencia de la señora Adriana Ribas, de 
Amnistía Internacional, en el Parlament y gracias por la labor que realizan en de-
fensa de los derechos humanos.

En este informe que nos presentan hoy se habla de la máxima expresión de desi-
gualdad que lamentablemente sufrimos en nuestra sociedad, como es la violencia 
machista. Nosotros creemos que debemos combatir esta lacra social desde todos los 
segmentos de la sociedad: sociedad civil y poderes públicos, gobiernos y parlamen-
tos. Recordamos las cifras escalofriantes: desde 2010 más de mil mujeres han sido 
asesinadas por violencia machista. Es, por tanto, importantísimo el compromiso de 
los poderes públicos en la erradicación de esta lacra. Y desde aquí quiero lanzar mi 
compromiso personal y el compromiso de nuestro grupo para erradicar esta lacra 
que supone tantos asesinatos para mujeres y atenta contra los derechos humanos.

Gracias a entidades como Amnistía Internacional y otras entidades, desde este 
Parlament hemos conocido datos sobre la red que atiende a las mujeres que son víc-
timas de violencia machista. Como ha indicado la compañera diputada d’En Comú 
Podem, nos preocupa mucho el estado de la red en Cataluña, en concreto. Usted se 
ha centrado en realizar una crítica más hacia España. Nosotros creemos que la clave 
está en la coordinación, en el trabajo cooperando con el Estado, y creemos que hay 
que abordar el tema desde las diferentes administraciones.

Entonces, nosotros hemos detectado muchos déficits: faltan SIEs; ha habido una 
reducción presupuestaria en materia de igualdad desde governs de la Generalitat 
desde 2010, y queremos preguntarle su opinión al respecto.

En relación con los datos que tenemos de la red y datos sobre políticas estraté-
gicas en materia de igualdad, nosotros pensamos que este Govern deja mucho que 
desear, ya que aquí compareció el Institut Català de les Dones, no nos presentó el 
plan estratégico, tuvimos que esperar a la comparecencia de la consellera; el plan 
estratégico estaba colgado en la web, pero no nos lo entregó. Por tanto, el control lo 
hemos podido realizar –de políticas que ha hecho el Govern en materia de igual-
dad– más por las entidades; tenemos más conocimiento por las entidades que por el 
propio Govern. Queremos saber su opinión al respecto.
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Nosotros pensamos que falta liderazgo del Institut Català de les Dones, que es un 
organismo que se creó para ejercer este liderazgo, para implementar políticas públi-
cas en materia de igualdad, y no está cumpliendo la función para la que fue creado. 
No basta con poner el Institut Català de les Dones dependiendo de la conselleria de 
Presidencia para darle transveralidad; hay que implementar eficazmente políticas 
de igualdad y políticas para erradicar la violencia machista.

Hay aspectos que nos parecen claves, como hemos indicado. La falta de equidad, 
también territorial, es una realidad. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Tenemos te-
rritorios donde la atención a las mujeres está duplicada; hay territorios donde prác-
ticamente no existe atención.

Hay también problemas en la implementación del pacto de estado. Hay recursos 
que no se han implementado, como, por ejemplo, el tema que hemos conocido a tra-
vés de un informe de directores, de gerentes de servicios sociales, que el Govern de 
Catalunya pone 3,42 plazas de acogida por cada cien mujeres, cuando en la mayoría 
del Estado son diez plazas de acogida. Nos gustaría saber su opinión al respecto. 

Usted ha entrado mucho en criticar al Gobierno de España, pero ha criticado, 
desde nuestro punto de vista, poco al Govern de Catalunya, que también tiene que 
realizar mucho trabajo, y tiene mucho trabajo por hacer.

Nosotros pensamos que las políticas de igualdad no son prioridad de este 
Govern, este Govern está destinando su política hacia otro aspecto, hacia separar-
nos de España, pero las políticas sociales, pues, reducción presupuestaria..., y deja 
mucho que desear desde nuestro punto de vista.

Gracias por comparecer.

La presidenta

Moltes gràcies. Ara és el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar... Sí, és vostè, sí, sí, la diputada Bea Silva. Gràcies.

Beatriz Silva Gallardo

Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Yo, primero que nada, quería dar las gracias 
por este informe tan completo, que no pudimos tenerlo con antelación, pero, bueno, 
hemos intentado ahora mirar un poco, leerlo.

Hay una cosa que comentábamos que nos llamaba la atención, pero creemos que 
por la fecha de la publicación no toma en cuenta el proyecto, el Anteproyecto de ley 
integral de violencia sexual que pactó el Partido Socialista con Unidas Podemos 
recientemente, y que incluso estaba incluido en los presupuestos que no llegaron a 
aprobarse. Nos gustaría saber..., porque muchas de las cosas, de las recomendacio-
nes que aparecen en el informe, están incluidas en este anteproyecto, como la refor-
ma del Código penal, como el cambio de perspectiva para que realmente prevalezca 
el «solo sí es sí» en todos los procedimientos; también el tema del Convenio de 
Estambul, que realmente se hace a la perspectiva que prime en todo el marco legal. 
Y como no hizo referencia a si realmente este texto legal sale adelante sería un poco 
un..., gran parte de las cosas que vosotros estáis proponiendo... Pero también vuestra 
valoración: ¿qué creéis que le falta?, ¿qué podría sumar?

Hay otra cosa también, que es el tema de la Ley integral de violencias contra la 
infancia, porque esto también es un anteproyecto que estaba..., bueno, a punto de 
presentarse y que se iba a tramitar, y que si esto también es un complemento o vie-
ne a suplir gran parte de las cosas que plantea el informe, porque entiendo que sí.

Hay otra cosa: que lo que usted planteaba sobre el pacto de estado, no enten-
dí bien esto de que no tiene ninguna medida, porque aquí mismo en el anexo dice 
que hay treinta medidas de las del pacto de estado que se incluyen..., de las 212 que 
tienen que ver con la violencia sexual; entonces no sé cuáles son las que no están 
contempladas. Porque entiendo también que el pacto de estado es un pacto que está 
vinculado a la violencia de género, a la Ley contra la violencia de género de 2004. 
Entonces, desde el punto de vista de Amnistía Internacional, si se elabora..., al salir 
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adelante La ley integral de violencia sexual, también debería ir acompañada con un 
pacto o algo similar, un plan de choque que implique una serie de medidas extras 
centradas solamente en el tema de la violencia sexual, o sea, como un equivalente al 
pacto de estado, con recursos, con..., pero solo en esta cuestión.

También el tema de la sensibilización en la formación, porque yo creo que una 
cosa a la que realmente hace mucha incidencia el pacto de estado, que es fruto del 
consenso de todas las fuerzas políticas, es que todas estas reformas legales que esta-
mos planteando no son suficientes si realmente no hay un cambio de mentalidad en 
la sociedad, si no hay una formación y una sensibilización a nivel de jueces, fiscales... 
Este caso que usted explicó, que también está en el informe, refleja cómo ni el médico, 
ni el juez que atiende a la chica, ni siquiera la policía –que es la que hace la primera 
atención– están formados en perspectiva de género como para realmente abordar el 
problema como debería hacerse.

El Pacto de estado contra la violencia de género incluye la creación de las unida-
des de valoración forense integral para atender a las víctimas de violencia de género. 
¿Usted cree que debería o Amnistía Internacional cree que debería crearse un recur-
so similar solo para víctimas de violencia sexual, algo similar a lo que propone Save 
the Children de las Barnahus para la infancia, pero que fuera para mujeres adultas?

Y, finalmente, me gustaría también hacer un poco de incidencia en lo que decía 
la compañera Susana Segovia, en el tema de qué podemos nosotros aquí, a nivel le-
gislativo, hacer complementario a todas estas leyes que son competencias estatales, 
pero, como hay muchas competencias que dependen de nosotros, seguramente hay 
muchas cosas que podemos impulsar desde esta Comisión de Igualdad.

Gracias.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, diputada Silva. És el torn ara del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana, i té la paraula la diputada Jenn Díaz.

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, presidenta. Moltes gràcies, bona tarda a les companyes d’Amnistia 
Internacional.

Bé, jo no he arribat a llegir l’informe, perquè no l’he acabat de trobar, però sí que 
he vist notícies al respecte, i parlaven d’un increment de l’11,8 per cent en l’últim 
semestre, si no vaig equivocada, de les denúncies. I una de les grans preguntes que 
ens podem fer, no?, és: per què ho fem?, per què hi ha hagut aquest increment?, que, 
en tot cas, no és perquè ara n’hi hagi... I ja parlo a nivell de necessitar argumentari 
davant del negacionisme de la violència sexual, que, en tot cas, les noves denúncies 
es fan per fer-nos escoltar, per sentir la nostra veu, perquè les societats entenguin 
que això no és un problema individual, sinó que ha arribat el punt en què allò que 
ens passava a les dones i que era particular, doncs, és prou universal, no?, i que ens 
afecta a totes, tota la societat a nivell col·lectiu. Ens han fet creure sempre que allò 
nostre era particular i que, per tant, ara amb aquestes denúncies i amb aquesta ma-
nera de col·lectivitzar aquesta qüestió, aquesta violència, i posar-la sobre la taula, en 
fem partícip tota la societat.

 I, en tot cas, aquest és un canvi de paradigma, que possiblement les institucions, 
les lleis i la resposta que hem de donar des de les institucions, a tots els nivells, van a 
un ritme, però penso que la societat ens empeny, d’alguna manera, no? I després par-
laré, en aquest cas, del cas de La Manada. Com deia, les institucions s’han d’adaptar 
a aquest canvi i caminar al costat, i entenc que aquest és l’interès d’aquest informe, 
eh?, d’assenyalar quina és la diferència de tempos entre com empeny la societat i el 
ritme que porten les institucions.

Penso que és molt important el tractament de dades i de tenir-les sobre la taula, 
perquè ho necessitem..., ens sembla que ho sabem, però necessitem saber exacta-
ment què és violència sexual, no? I la següent fase, que és encara més important, 
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és què hem de fer. Perquè penso que la violència sexual l’hem de tornar a redefinir, 
perquè l’havíem normalitzat, perquè havíem donat per fet que allò, doncs, podia ser 
mala sort, una casualitat, mala fe, etcètera, no? Quan ens adonem que és un sistema 
estructural i que és un problema que va de dalt a baix de la societat, doncs bé, com 
que s’han normalitzat la violència sexual i la violència masclista i totes les violèn-
cies possibles que patim les dones, hem de poder normalitzar també la resposta, no?, 
aquesta reacció, acció-reacció que necessitem. Perquè si ja hem arribat a aquest punt 
en què la violència sexual està normalitzada, doncs bé, que sapiguem sempre iden-
tificar-la i, dos, què hem de fer, no?

Parlaves del tracte en el procés judicial i sobre la necessitat de formar-nos en pers-
pectiva de gènere, i penso que és molt important que tant en el Parlament de les dones 
com als plans d’igualtat, com cada vegada que fem mocions al Parlament de Catalunya, 
que incidim molt en una qüestió que potser és de relat i de retòrica, però que és molt 
important, que és perspectiva de gènere i drets humans, no? Que no ens hem d’oblidar 
que això no és una cosa que ens afecta només a nosaltres, que és una cosa específica 
de les dones. Que és evident que hi ha un biaix de gènere, però que, en tot cas, seguim 
parlant de drets humans, i això penso i et dic que és només una qüestió de vocabulari, 
però que ajuda potser a la conscienciació social, i que no ens en podem oblidar.

El títol és «Creu-me»? (Veus de fons.) «Ja és hora que em creguis», i una de les 
grans pors és no ser creguda. I com que les meves companyes Silva i Segovia han fet 
totes les preguntes possibles (rialles), perquè he anat descartant totes les que deia la 
Susanna, i després la Bea ho ha acabat de rematar, doncs ara jo voldria fer una pregun-
ta més genèrica i potser no tan institucional. Però sí que és veritat que aquest canvi de 
paradigma, de no posar el focus en la roba o en les condicions en què les dones patei-
xen violència sexual..., si en el cas de La Manada la reacció social, les places de tots els 
nostres municipis, si potser amb això..., i em sap greu dir-ho des de la institució, però 
si potser amb això estem fent més que amb mil polítiques públiques, mil lleis, etcètera, 
perquè és un canvi de paradigma, no? En el moment en què sortim al carrer i li diem 
a una dona que no coneixem i que no necessitem conèixer que l’estem creient, si això 
no deixa de ser..., perdoneu-me que ho digui així, eh?, però com el cas d’èxit de què ha 
de passar quan la violència sexual comença a ser col·lectiva i ens empoderem, encara 
que al senyor del Casal Lambda no li agradi, però que ens empoderem i que recone-
guem què és la violència sexual i com l’hem de combatre..., si el cas de La Manada us 
serveix a vosaltres, amb aquest informe, per contrarestar quines són les maneres, no?

I ara les dos úniques preguntes –i ara la meva companya Geli ho tindrà encara 
més difícil–, dues preguntes. Una, sobre els protocols homogenis entre institucions 
–i ja no parlo tant de comunitats autònomes, eh?–, unificar-ho perquè tothom sàpiga 
com ha d’actuar: quin és el problema de que no existeixi?, quina és la peça que cau 
pel camí perquè no existeixin encara protocols homogenis?

I, després, si aquest informe fa... És veritat que a les societats hi ha aquesta ten-
dència a la mirada androcèntrica i que, per tant, el focus sempre està en la víctima, 
revictimitzant-la, no? Però el paper dels mitjans de comunicació..., quin paper juguen 
en l’informe i en tota aquesta qüestió, que finalment, doncs, en aquestes fake news i 
el negacionisme de totes les violències que pateixen les dones, hi ha una gran part de 
responsabilitat que és el relat comú que tenim, que molt sovint és via... Evidentment 
que, si el procés judicial es fa net, els mitjans de comunicació no tenen res a dir, eh? 
Però quan comencem a barrejar-ho..., i penso que en el cas de La Manada una de 
les parts positives és que nosaltres vam poder detectar, d’aquesta sentència, en quin 
moment estaven desbarrant, no? Quan comencen a explicar-nos que li han posat un 
detectiu privat i que, bé, que no està tan malament, que pot fer viatges amb les seves 
amigues, no?, quin és el paper que tenen els mitjans de comunicació? I si en l’infor-
me aquesta qüestió té algun apartat específic, a l’espera, diguem-ne, eh?, de poder-lo 
llegir en profunditat.

I moltíssimes gràcies a totes dues per la vostra compareixença.
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La presidenta

Gràcies, diputada. I ara és el torn del Grup Parlamentari Junts per Catalunya, i 
té la paraula la diputada Anna Geli. Endavant.

Anna Geli i España

Bé, bona tarda. Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies també a la senyora 
Adriana Ribas i a la companya que tenim avui aquí al darrere. 

És cert que em toca l’última i, per tant, ja s’han dit moltíssimes coses. Però, com 
jo sí que he pogut fullejar una mica aquest informe, aniré directament a les preguntes.

I, per tant, és un informe que, com he pogut veure, doncs, és del 2018, és bastant 
recent. No sé quan fan les actualitzacions, però la companya del PSC deia que pot-
ser faltaven algunes coses, però considero que és molt complet. Per tant, els felicito 
per aquest informe.

I, bé, he pogut també comprovar que, en reiterades conclusions o advertències 
que es fan a dins de l’informe, apareix recurrentment la no aplicació del conveni 
Cedaw i tampoc el Conveni d’Istanbul, no? I, en aquest sentit, què podem fer per in-
cidir més en que els estats apliquin aquesta normativa o aquests convenis? Entenem 
que no hi ha sancions, però sí vulneracions de llei o de convenis internacionals, i, 
per tant, què és el que podem fer, ja sigui des d’Amnistia, des de les institucions, 
perquè incideixin més en aquesta aplicació d’aquests dos convenis?

En el seu informe també s’evidencia la descoordinació entre les diferents auto-
nomies, no? Però sí que és cert que voldria preguntar, ja que estem al Parlament de 
Catalunya, doncs, com valoren les actuacions –ho ha valorat una mica, però...– pel 
que fa, diguéssim, a l’erradicació de la violència sexual aquí a Catalunya. És cert que 
hi han mancances, és cert, però penso que potser, en comparació amb unes altres 
comunitats, doncs, en aquest sentit, hem fet passos endavant, no? Sempre és poc, 
perquè sempre existeix. Cada dia, com ha posat de manifest, doncs, hi han víctimes 
pràcticament a cada hora. I, per tant, necessitem que aquestes víctimes es comptabi-
litzin i es comptabilitzin bé.

També fa referència a que els governs no fan o han fet poques campanyes de sen-
sibilització. En aquest sentit, voldríem saber... Des de Catalunya se n’ha fet alguna 
recentment... Parlo de les campanyes més aviat audiovisuals, com, per exemple, la 
de..., recordo que em sembla que era «No en passem ni una» o la de «Malamente». 
No sé si són campanyes que realment saben si tenen o no incidència en la societat, 
si funcionen, no?, o no funcionen.

I també si ens podria valorar el Protocol de seguretat contra les violències sexu-
als en entorns d’oci, que crec que se’n parla poc, però penso que és molt important. 
Perquè, de fet, promouen la formació a professionals, com mossos, policies locals, 
policia portuària, personal de seguretat, personal de control d’accés, no?, que són, 
com deia vostè abans, si no ho recordo malament, els primers als qui la víctima, 
doncs, accedeix. I, per tant, és important que aquest personal professional tingui 
aquesta formació. Si ens el pot valorar, si el coneix.

També... Em queden poques preguntes, eh? (L’oradora riu.) No, no m’allargaré 
massa. Però com valoren també algunes afirmacions de grups polítics o formacions 
polítiques d’extrema dreta, així com aquelles... Potser no es poden manifestar com a 
Amnistia, no ho sé, però, clar, hi han arguments flagrants, no? Però com valorarien, 
diguéssim, algunes afirmacions de grups polítics d’extrema dreta, així com aquells 
que pacten amb aquelles formacions i que fan afirmacions com, per exemple: «La 
violència sexual no es pot definir» o «no es pot elevar a categoria de dret humà», 
no?, o «categoria de violació de dret humà», millor dit, o que «moltes denúncies són 
falses» o que, fins i tot, volen derogar lleis d’igualtat... Estem en aquest negacionis-
me actual, que no ve d’ara, però que pensem que és important que Amnistia també 
es posicione en aquest sentit.

Sí que és cert que la companya socialista ha posat o ha dit que hi havien trenta 
mesures dins del pacte d’estat que potser no queden reflectides, però si ens podria dir 
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o si podria identificar o posar algun exemple d’aquelles, que només n’hi ha trenta, 
no?, quines serien les que..., o si ens podria posar algun exemple de com haurien de 
ser aquestes mesures específiques. Sí que és cert que s’ha ampliat el marc normatiu 
dins del pacte d’estat, no?, s’han fet progressos de la llei integral, que no només con-
templa la violència dins de la parella o de l’exparella, per tant, s’ha ampliat el marc, 
però hi han algunes... O vostès en el seu informe, concretament, diuen que només 
hi han trenta mesures que identifiquen de forma específica la violència  sexual, no? 
No són suficientment clares. Llavors, quines creuen que, vostès, haurien de ser su-
ficientment clares per a atacar aquesta violència sexual o per a saber-ho millor, di-
guéssim, no?

Bé, res més. Nosaltres pensem que sí que és molt important, que són necessàries 
les polítiques públiques, des de la perspectiva de gènere transversal, també de drets 
humans; és clau per a la prevenció. També estem d’acord en que fan falta mesures de 
prevenció i sensibilització en àrees com l’esport, la sanitat o l’àmbit laboral, a part 
de les que ja han comentat: les forces i cossos de seguretat, personal mèdic forense, 
personal sanitari, etcètera, no? I també m’he apuntat alguns deures –que crec que, 
bé, totes estem disposades, doncs, a lluitar contra aquesta xacra–, com el que dèiem, 
no?, no reduir els processos aquests de restitució només a qüestions econòmiques, 
marcar algun sistema d’identificació per a les dades oficials de víctimes de violència 
sexual, i també, doncs, instar el Govern espanyol a reformar aquest Codi penal, que 
creiem que, com totes sabem, el consentiment ha de ser la clau i no si t’has resistit 
suficientment o no, i, per tant, només «si és sí», com totes sabem.

I doncs moltes gràcies per aquesta exposició, i fins aquí. Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada Geli. I, bé, ara és el seu torn per a donar resposta. No ho té 
molt fàcil, doncs perquè són nombroses les preguntes i les reflexions, però sí que li 
demanaríem que pogués acotar una mica el temps, això, entre deu minuts, un quart 
d’hora, aproximadament. Moltíssimes gràcies, i endavant.

Adriana Ribas Iglesias

Doncs moltes gràcies a totes per les preguntes i per l’interès en aquesta matèria. 
D’entrada, en respondré una més genèrica, no?, que és sobre l’àmbit català, quines són 
les coses concretes, a més, que entenc que és allò que vostès, com a diputades i dipu-
tats aquí, tenen més capacitat d’engegar. 

En primer lloc, la part de recopilar dades, fonamental. Instin el Govern, si us plau, 
de la Generalitat a que faci una recopilació de dades desagregades que permetin di-
mensionar aquest problema. Treballem amb enquestes de l’Agència Europea de Drets 
Humans, les macroenquestes de violència de gènere a l’àmbit estatal... Necessitem 
dades concretes sobre violència sexual per poder tenir clara quina és la dimensió 
d’aquest problema. I, per tant, aquesta, com una primera petició que demanem que 
impulsin des de la comissió.

També la part de formació especialitzada. Ja hi ha projectes de formació espe-
cialitzada en temes de violència de gènere aquí a Catalunya. És fonamental, com 
comentàvem, i vostès també han identificat la formació en clau de perspectiva de 
gènere i drets humans: totes aquelles persones que interaccionen amb una víctima 
en un context i en una situació tan traumàtica com aquesta han de tenir coneixe-
ments específics; no podem només funcionar amb la bona fe de la persona que atén, 
perquè nosaltres mateixos, sense formació i amb tota la bona fe, podríem come-
tre errors importants a l’hora d’atendre una persona que es troba en una situació 
d’aquesta vulnerabilitat, d’acord? I, per tant, la formació, especialment de forces de 
seguretat. 

Celebrem, a més, aquest tipus de protocols de formació adreçats a temes de se-
guretat en el context d’oci. Tot això, sense dubte..., perquè és un espai on es generen 
moltes situacions de violència sexual, i, per tant, és fonamental i celebrem, eh?, tot 
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aquests tipus de protocols que contribueixen, sens dubte, a millorar la formació. Una 
formació que hauria de ser obligatòria, que hauria de ser periòdica i que, per tant, ha 
de garantir que tots aquells que interaccionen amb víctimes de violència sexual, de 
violència de gènere, tenen la formació específica i adequada per poder fer aquesta 
atenció correctament. D’acord?

La part de reparació, que he mencionat, eh?: pensar en la reparació més enllà de 
la part econòmica, sinó amb processos de restauració i de garanties de no repetició.

I després, la part de coordinació de protocols interinstitucionals. Ja d’entrada 
Interior, Salut i Justícia han de compartir algun tipus de protocol que garanteixi que 
el procés en què es va saltant d’un àmbit a l’altre, de comissaria a l’hospital, al jut-
jat..., ha d’haver-hi un protocol de coordinació entre ells, per garantir que, si primer 
vas a l’hospital o primer vas a la policia o et presentes directament al jutjat, puguis 
saber..., el circuit tothom el tingui clar, que no donin per fet que tu vens d’un lloc o 
que t’han donat la informació. Que hi hagi un protocol que coordini tots aquells que 
participen en el procés, perquè hi ha molta gent implicada i, al final, sempre pres-
suposant que tothom actua de bona de fe, tu saps de lo teu i desconeixes després la 
víctima: «Bé, ja li toca, ja li explicaran allà què passa», no? 

Per això entenem que els centres de crisi..., que aquesta és la principal recoma-
nació, que instem a que vostès des d’aquí, des del Parlament, impulsin aquesta me-
sura amb el Govern: és que el centre de crisi sigui un espai on et puguin explicar tot 
el que vindrà. Això passa igual amb les víctimes de violència de gènere: en moltís-
sims casos les víctimes abandonen els procediments, perquè la gent del carrer no 
està acostumada a un procediment judicial com aquest, i afrontar tots els obstacles 
i les traves que et trobaràs des del desconeixement fa que molta gent desisteixi en 
el camí. Doncs perquè això no passi i garantim la protecció a les víctimes, generem 
espais on se t’informi, se’t tracti adequadament, tinguis un espai de seguretat, t’in-
formin de que si et convé o no anar a casa a dutxar-te. 

És que molts dels que som aquí, m’atreviria a dir que tots, no sé, si ara som víc-
times de violència sexual, avui, si sabem què és el primer que hem de fer. I aquest 
desconeixement és el que després complica moltíssim el procés d’una víctima per 
poder tenir, doncs, unes garanties en l’àmbit de la justícia de que serà protegida, re-
parada i que hi haurà justícia en els seus casos, per la falta de coneixement.

Les campanyes de sensibilització, en moltes ocasions, són bones ja d’entrada, 
perquè es parla de violència sexual, i això d’entrada ja és molt positiu. La violència 
sexual ha de sortir de la invisibilitat i de l’àmbit privat i de la vergonya, perquè és 
una realitat que ocorre i que, lamentablement, està invisibilitzada i sembla que pas-
sa només en l’àmbit privat i que fa vergonya i que si ets víctima no ho vols dir per-
què tothom en parla, els mitjans t’exposen, el teu entorn, per desconeixement, et pot 
exposar, criticar, qüestionar. Parlar de violència sexual és molt positiu ja d’entrada, 
perquè visibilitzem la realitat. Però les campanyes de sensibilització, més enllà de 
dir: «Només sí és sí», «Malamente», etcètera, han d’estar adreçades també a explicar 
quins són els circuits i els recursos disponibles, perquè les campanyes de sensibilit-
zació que ens arriben a nosaltres, a les que estem aquí i als que estem aquí, són «que 
la violència sexual...», «que això no es pot tolerar», «que només sí és sí», «el consen-
timent...» Ja, però si som víctimes què hem de fer?; és que ho seguim desconeixent. 

Hi ha recursos, és positiu perquè hi ha recursos. Poden haver-n’hi molts més, 
creiem que n’hi ha d’haver més, perquè la realitat és que hi ha moltes víctimes que 
segueixen en una situació de desprotecció, però de moment és que hem de conèixer 
els que hi ha. Lamentablement, en moltes ocasions les institucions pequen de gene-
rar recursos sense que estiguin organitzats, sense que es difonguin, i a vegades una 
víctima, ostres, doncs, si hagués sabut que hi havia aquest recurs, l’hagués pogut 
utilitzar.

I l’acompanyament, també, en aquests centres de crisi, garantirien un acompa-
nyament psicològic, psicosocial des del primer moment a una víctima, que és ja ex-
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plicar d’entrada tot el que vindrà, quin suport pot necessitar, acompanyar-la en tot 
aquest procés, perquè necessites, més enllà del teu... És que el teu entorn en alguna 
ocasió pot ser contraproduent, pel seu desconeixement, i perquè et pots sentir amb 
la vergonya que és algú del teu entorn qui t’ha agredit, i la complicació que això et 
posa en el teu entorn familiar, personal, etcètera. I, per tant, aquest seria, una mica...

La part de les guies d’actuació és que hi hagi un protocol comú sobre com s’iden-
tifiquen els casos, eh? Aquí, en el cas del Protocol d’Istanbul –que també hi havia 
una pregunta en relació amb això– i les normes de la Cedaw, garantim... El Protocol 
d’Istanbul és un document bastant pràctic sobre com s’ha de fer la identificació de 
casos de tortura, maltractaments... Hi ha protocols des de l’àmbit mèdic, policial, és 
bastant pràctic. El que hem de garantir és que s’utilitza en tots els espais en què s’ha 
d’utilitzar, que sistematitza la informació igual; això ajudarà a extreure dades, això 
ajudarà a dimensionar el problema i a abordar-lo amb polítiques públiques ajustades 
a la realitat, d’acord? Són normes que existeixen, aquí a Catalunya en alguns àmbits 
s’apliquen, però s’aplica, doncs, el capítol 2 per a l’àmbit de no sé què. Bé, fem del 
Protocol d’Istanbul una idea transversal en tots aquells àmbits en què pugui estar 
implicat el seu ús respecte a alguna víctima, d’acord?, perquè té aplicacions bastant 
més àmplies en aquest sentit.

Llavors, un pack de resposta així, genèric, sobre el tema del pacte d’estat en re-
lació amb la violència de gènere..., els podem remetre unes valoracions d’Amnistia 
Internacional sobre el pacte d’estat; em sembla que així respondria tècnicament molt 
millor, perquè aquesta anàlisi la fa una altra persona, els podrà aportar informació 
molt més concreta. En qualsevol cas, sí que trobem a faltar mesures de sensibilit-
zació i de prevenció. Sí que hi ha mesures d’altres tipus sobre la violència sexual; 
trobem a faltar aquest treball previ de prevenció de la violència sexual i, per tant, 
dels circuits d’homogeneïtzació, de generar estàndards comuns a totes les comuni-
tats que permetin una homogeneïtzació, que garanteixin que no hi hagi víctimes... 

Evidentment, els protocols comuns establiran uns mínims. Aquelles comunitats 
que a través del seu desenvolupament legislatiu i de polítiques públiques puguin anar 
més enllà i dotar de més recursos les víctimes, evidentment, endavant. Però és que 
hi ha alguna comunitat a l’Estat espanyol que no disposa d’elements, de recursos de 
cap tipus, de cap centre especialitzat; ja no vint-i-quatre hores, 365 dies, global, amb 
atenció de tot tipus: no, és que no disposen de cap recurs especialitzat. I, per tant, 
haurien de garantir-se uns estàndards mínims que garanteixin, doncs, que una víc-
tima té una protecció. Després, tots aquells recursos extres, fantàstics i benvinguts, 
eh?, en aquest sentit.

I, després, aquest informe té una perspectiva d’àmbit estatal; per això jo feia 
aquesta valoració genèrica i els deia al principi que, per sort, no totes les preocupa-
cions apliquen a tot arreu, i, per tant, per això feia aquesta valoració d’àmbit genèric 
i no per no fer una crítica aquí a l’àmbit català.

Evidentment, entenem que des del Parlament es podria impulsar una revisió de la 
llei. La llei catalana, en el seu moment, va ser pionera i molt positiva, ho va ampliar 
fora de l’àmbit de la parella o l’exparella, que és molt rellevant; sembla un detall me-
nor i no ho és. Una part important de la violència sexual es dona per part de tercers, 
que en moltes ocasions són tercers coneguts, però no estàs inclòs com a víctima de 
violència de gènere i, per tant, quedes fora de tot el circuit.

Aquí, a nivell català, animaríem a fer-ne una revisió, perquè les lleis que d’entrada 
són pioneres i molt positives estan molt bé, però són paper mullat si no es doten de 
recursos, que això també és un altre debat que hem tingut, que han sortit preguntes. 
Evidentment, tots els recursos i totes les polítiques han d’anar acompanyades de re-
cursos econòmics per implementar-les.

I des d’Amnistia Internacional sempre treballarem i exigirem dotar de recursos 
les lleis i els programes –recursos econòmics– i tot allò que ho requereixi, evident-
ment, perquè sense recursos pots tenir una llei fantàstica sobre el paper que després 
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no es pot aplicar, perquè no hi ha personal, perquè els SIADs estan col·lapsats, perquè 
assumeixen funcions que no són apropiades... I, per tant, en aquest sentit, sens dubte, 
la nostra petició de dotar de recursos, en aquest cas, doncs, tots els centres destinats a 
protegir les dones víctimes de violència de gènere, entenent que l’àmbit de violència 
de gènere inclou violència sexual, la violència psicològica, que té les seves particu-
laritats...

Em sembla que vostè em preguntava sobre si dotar de pactes o d’espais específics 
especialitzats en temes de violència sexual... Nosaltres aquí d’entrada no tenim una 
petició concreta i específica sobre si fer-ho separat o fer-ho junt; entenem que mentre 
inclogui la particularitat que té la violència sexual... Igual que les víctimes de vio-
lència de gènere psicològic, que no deixa marques físiques, requereixen uns recur-
sos diferents que les víctimes que tenen un parc de lesions físic, la violència sexual 
l’entenem com a violència de gènere, i, per tant, si es dota dels recursos concrets que 
requereix aquest tipus de violència, no li veiem problema amb que estigui unificat. 
Si es vol diferenciar, mentre tingui recursos i s’ofereixi el servei, en aquest cas no 
filaríem tan prim. Mentre s’atengui les víctimes amb les seves particularitats, ente-
nem que correspon, doncs, a la decisió de la política del Govern fer-ho d’una manera 
o d’una altra; però que es faci, en qualsevol cas, que no quedi en l’oblit, amagat per 
altres tipus de recursos que no són adequats per a aquest tipus de víctima.

A veure..., faig un repàs, perquè em queden moltes coses. Ah, una cosa també 
potser de context, eh?, no sé si responc a coses concretes, però entenem que ens tro-
bem davant un moment històric. Quan amb les sentències de La Manada o el 8 de 
març o el 25 de novembre els carrers s’omplen de dones i d’homes reivindicant que 
la violència sexual és una violació de drets humans, és un moment en què les insti-
tucions..., la societat civil està arrasant amb els tempos de les institucions. Tot i que 
sigui així, vostès tenen una oportunitat única, en un moment en què això forma part 
del debat social i, per tant, forma part de l’agenda, d’impulsar mesures que donin 
resposta al que la societat està demanant. I, per tant, els instem a aprofitar també 
aquest moment en què ens trobem ara, que es parla de violència sexual, que es parla 
de violència de gènere, que els drets de les dones estan sobre la taula i, per tant, que 
és més fàcil impulsar-les.

Lamentablement, els fenòmens mediàtics i el que passa al carrer condiciona que 
a vegades s’impulsin amb més rapidesa alguns tipus de projectes que altres. La xacra 
de la violència de gènere, de la violència sexual en aquest cas específic, és claríssi-
ma i té un impacte en drets humans per a les dones i les nenes que la pateixen, en la 
majoria dels casos per a tota la seva vida, i, per tant, aprofitem que es parla d’això 
al carrer per prendre mesures ràpides i urgents per fer front a aquesta situació. Els 
instem a aprofitar, no?, aquest moment únic ara.

Sobre infància, que també la diputada del Partit Socialista ho comentava, la-
mentablement aquest informe no recull la violència sexual contra menors, que és un 
tema que evidentment com a organització de drets humans ens preocupa molt, però 
que entenem que una investigació d’aquest tipus requereix una metodologia diferent 
d’investigació, perquè hi ha menors implicats, i, a més, requereix fer valoracions, 
uns estàndards internacionals complementaris de protecció de menors, que requeri-
rien una investigació complementària a aquesta.

Lamentablement, nosaltres no treballem fent actualitzacions automàtiques dels 
informes, publicant nous informes cada cinc anys, perquè ens entenguem, com fent 
una periodicitat, però sí que actualitzem, anem actualitzant aquestes mesures i les 
preocupacions, doncs, al llarg del treball que anem fent, encara que sigui amb docu-
ments interns, que ens permeten mantenir una interlocució, doncs, amb les autoritats 
que tenen competència en aquest sentit.

Aquí a Catalunya, al llarg d’aquest any i escaig..., que efectivament hi ha coses 
que no s’inclouen a l’informe per una qüestió de temps, l’informe es tanca abans 
de que hi hagi algun d’aquests projectes –que celebrem que hi hagi projectes le-
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gislatius o avantprojectes que incorporin algunes de les recomanacions d’Amnistia 
Internacional. Nosaltres treballem amb la legislació vigent, però, evidentment, im-
pulsem i intentem donar suport a tots aquells projectes de llei o avantprojectes que 
van en la línia d’esmenar, no?, obstacles o preocupacions que la nostra organització 
identifica en aquest sentit. I, per tant, aquelles mesures legislatives que s’estiguin 
impulsant tant en l’àmbit català com en l’àmbit de l’Estat espanyol o altres comuni-
tats, doncs, en el sentit d’avançar en alguns dels obstacles que identifiquem, des de 
l’aplicació del Protocol d’Istanbul, serveis d’atenció específics, etcètera, de reforma 
del Codi penal, l’element del consentiment..., fantàstic, les volem impulsar aquí i a 
tots els àmbits on tinguem accés, on hi hagi iniciatives legislatives en aquest sentit.

No sé si em queden coses molt gruixudes. Em queden moltes preguntes, eh?, en 
soc conscient, però... Bé, sobre temes de territori aquí a Catalunya, que sí que volia 
fer una menció específica a això i que va vinculat a la dotació de recursos, és impor-
tant que aquests recursos disponibles per a les zones, com, per exemple, els centres 
de crisi –que és una cosa que..., de les principals recomanacions que els fem arri-
bar–, estiguin disponibles per a totes les víctimes a tot el territori català, en aquest 
cas; que no hi hagi recursos centralitzats o allunyats de les persones que n’han de fer 
ús, i això vol dir dotar de recursos per poder tenir centres de crisi repartits per tot el 
territori, accessibles, amb disponibilitat, etcètera. I, per tant, aquí sí que la dotació 
de recursos com una qüestió rellevant que garanteixi tots aquests projectes. I, per 
tant, anem una mica al que dèiem abans, eh?: sense aportació econòmica, hi ha ele-
ments de protecció a les víctimes que no es poden donar, i, per tant, és fonamental 
que hi hagi partides pressupostàries destinades a poder fer efectius tots aquests pro-
jectes i tots aquests recursos destinats a víctimes.

Esperem que el paper... L’últim any o els últims dos anys la situació a Catalunya 
ha viscut una inestabilitat política que també ha complicat el treball d’una organit-
zació com Amnistia Internacional, que s’adreça a les autoritats públiques perquè 
impulsin projectes com els de la creació de centres de crisi, o no només l’àmbit 
de violència de gènere, sinó molts altres àmbits que nosaltres treballem. I això ha 
dificultat que moltes d’aquestes recomanacions d’aquest informe avancin i es fa-
cin efectives també aquí a Catalunya, perquè, evidentment, el context ha complicat 
l’aplicació, doncs, de moltes polítiques públiques; el treball parlamentari també ha 
canviat les seves dinàmiques, i això ha fet que moltes organitzacions ens haguem 
d’ajustar.

En qualsevol cas, nosaltres hem traslladat aquestes recomanacions –ja l’any pas-
sat les hi vam traslladar– al departament, les hem traslladat a tots aquells actors 
clau que hem identificat que havien d’impulsar aquest tipus de mesures al Govern, 
amb els que seguim treballant i en contacte per intentar especialment que centres 
de crisi siguin una de les prioritats d’aplicació pràctica del Govern de la Generalitat. 
I, per això, doncs, també volíem compartir amb vostès quines eren les prioritats que 
nosaltres teníem, perquè ens ajudessin a fer aquest impuls de cara al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, que es facin efectives aquestes recomanacions.

I em sembla que més o menys...

La presidenta

Doncs, moltíssimes gràcies, senyora Adriana Ribas, perquè entenem que és im-
portant que ens hagi pogut presentar aquest informe sobre la violència sexual, i grà-
cies també per les recomanacions per a garantir o per a treballar per la protecció de 
les dones víctimes de violència de gènere o masclista. I gràcies també, per descomp-
tat, a Amnistia Internacional, doncs, per treballar, que continueu treballant contra la 
violència masclista i violència de gènere.

Si us sembla..., si els sembla, diputats i diputades, aixequem la sessió, i moltíssi-
mes gràcies per la seva assistència.

La sessió s’aixeca a un quart de sis de la tarda i catorze minuts.
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