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Jornada «El lideratge femení al Parlament de 
Catalunya», amb motiu de l’aprovació del Pla 
d’igualtat de gènere del Parlament de 
Catalunya 2020-2023 

Palau del Parlament, 17 de gener de 2020 

Membres de la Mesa, diputades, senyores, senyors, molt bon dia i gràcies per ser 

aquí. És un plaer donar-vos la benvinguda a aquesta jornada, «El lideratge femení al 

Parlament de Catalunya», que fem amb motiu de l’aprovació, jo en diria feliç, del Pla 

d’igualtat de gènere del Parlament de Catalunya. 

És un pla pioner i ambiciós elaborat amb l’objectiu de generar una cultura de la 

igualtat de gènere que impregni tots els espais i totes les activitats de la institució 

que representa el conjunt de la ciutadania del nostre país. 

És des d’aquest punt de vista, doncs, que agraeixo la feina feta, especialment al Grup 

de Treball en Equitat de Gènere, un primer espai mixt on hi ha representades 

l’estructura laboral del Parlament, les diputades i també les consultores. Agraeixo, 

per tant, aquest espai, aquest punt de trobada, la feina feta durant molts mesos per 

fer realitat l’aprovació del pla. I, si m’ho permeteu, ho vull personalitzar en dos noms; 

podria fer-ho en molts, però particularment m’agradaria agrair la feina feta per la 

diputada Adriana Delgado, secretària quarta de la Mesa fa uns mesos i quan vam 

començar a elaborar el pla, que ha treballat molt intensament per arribar a acords 

entre tots els grups i subgrups parlamentaris, i, pel que fa a les consultores, per la 

senyora Tània Verge, que ha estat el motor de l’elaboració del pla. Per tant, 

moltíssimes gràcies a totes les persones que hi han pres part, especialment, hi 

insisteixo, a les senyores Delgado i Verge.  

Volem fer del Parlament de Catalunya una institució exemplar. No només tenim una 

funció legislativa, no només fem lleis, sinó que també hem de ser un mirall per a la 

societat, de manera que volem ser exemplars en matèria d’igualtat i esdevenir un 

referent també per a la societat catalana, un referent que ajudi a trencar prejudicis, 

a canviar mentalitats, a transformar la nostra societat. 
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Volem un Parlament feminista. I no només des d’un punt de vista retòric, no només 

des d’un punt de vista dels discursos, d’allò que diguem en actes com aquest o del 

que puguem explicar i transmetre en un ple. Volem fets, volem un Parlament 

feminista pràctic, que prengui decisions que, efectivament, ens ajudin, com dic, a 

esdevenir referents en la nostra societat.  

Volem ser a l’avantguarda de la lluita per la igualtat de gènere, una lluita en la qual 

ens cal persistir, encara. I molt. Perquè malgrat que aprovem lleis, com per exemple 

la del 2015 en aquest mateix Parlament, les desigualtats i les situacions de 

discriminació continuen perjudicant les dones. Més enllà del que diguin les lleis, més 

enllà del que s’escriu en els textos legals, la realitat és la que és, als carrers de les 

nostres ciutats i dels nostres pobles. La cultura masclista del model patriarcal 

continua condicionant les realitats laborals, socials i familiars i passa per damunt de 

la igualtat que estableixen els textos legals. I tant els homes com les dones som 

còmplices, som partícips, d’aquestes desigualtats, de perpetuar aquesta cultura de 

les desigualtats. Moltes vegades de forma involuntària, però en som còmplices. 

Seguim patrons heretats, formes de fer i de pensar que, de manera més o menys 

subtil, de manera més o menys amagada, contribueixen a mantenir valors, actituds 

i plantejaments que reforcen el masclisme.  

El pla vol ser un instrument, des d’aquest punt de vista; un instrument vàlid, un 

instrument amb el compromís de tots els grups parlamentaris, i, al capdavall, una 

eina no només per a l’actual Parlament, el d’aquesta legislatura, sinó, segur, per al 

del futur. És, de fet, una oportunitat per aturar-nos a pensar què fem, al Parlament, 

com ho fem i per què ho fem, des d’una perspectiva de gènere, i per actuar en 

conseqüència. Perquè és una eina que no només parteix d’aquesta reflexió i ajuda en 

aquesta reflexió general, sinó que sobretot ens ha d’ajudar a canviar les estructures 

i els procediments de funcionament de la cambra que perpetuen aquesta cultura 

masclista, i tot el que fem dins aquestes parets que també hi contribueix.  

És una eina, deia, que no és només retòrica, sinó que és concreta. De fet, té vuitanta-

quatre mesures molt específiques que a partir d’avui tenim tots el repte compartit 

d’implementar i fer realitat. I en aquesta jornada d’avui, per això serveix, s’exposarà 

amb més detall el contingut específic del pla i es debatran els reptes que tenim, 

connectant el pla concret amb els reptes més generals. I ho farem, també, fent un 

repàs històric del que ha passat en aquesta casa, repassant com ha evolucionat el 

paper de la dona al Parlament, des de la primera legislatura, en què hi havia només 

un 5 per cent de diputades, a la realitat actual, en què són el 45 per cent de la 
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cambra, i repassant també com les diputades han assumit al llarg d’aquests quaranta 

anys d’història papers rellevants a la cambra, com la  mateixa presidència o la 

secretaria general. 

I precisament des de l’òptica de les qui que han ocupat rols importants els últims 

anys, permeteu-me que acabi aquesta intervenció inaugural tenint un record per algú 

que avui, sens dubte, hauria de ser aquí, es mereixeria ser aquí. Em refereixo a la 

presidenta Carme Forcadell i Lluís, injustament empresonada. Avui la presidenta 

Forcadell hauria de ser aquí, però és a la presó per haver complert les funcions que 

els nostres companys i les nostres companyes encomanen a la presidència del 

Parlament. És a dir, és a la presó per no haver censurat cap debat i haver-se negat 

a acceptar que al Parlament de Catalunya no s’hi pot parlar de tot. Ella és un exemple 

inqüestionable de lideratge, de lideratge femení i feminista. La presidenta Forcadell 

ens serveix d’exemple i ens guia en aquesta lluita constant pel feminisme i per un 

Parlament feminista. 

Vull acabar amb unes paraules seves: «Només transformant els valors i les actituds 

tenyides de masclisme que perviuen al país podrem avançar cap a una societat on 

les dones tinguin les mateixes oportunitats que els homes i puguin ser veritablement 

lliures de decidir sobre la seva pròpia vida.» 

Fem que el pla d’igualtat, doncs, contribueixi a transformar els valors i les actituds 

tenyides de masclisme. Fem de Catalunya un país més lliure, de dones veritablement 

lliures. 

Gràcies per ser aquí. Estic convençut que serà una gran jornada. A partir d’avui tenim 

el repte d’impulsar a la pràctica el pla d’igualtat.Moltíssimes gràcies. 

 


