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Fitxer 12 

 

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta 

Continuem amb el dotzè punt de l’ordre del dia...  

Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra el racisme 

estructural, social i institucional  

300-00217/13 

...que és la Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra el racisme estructural, social 

i institucional. Presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, té la 

paraula, té la paraula la diputada Najat Driouech. 

Najat Driouech Ben Moussa 

Gràcies, vicepresidenta. Bona tarda. Conseller, Consellera, diputats, diputada... 

Abans de començar, tota la meva solidaritat, força i coratge a les dones de l'Iran que, 

sota l'opressió del règim iranià, s'alcen i lluiten pels seus drets, també el dret de 

vestir-se com vulguin. (Aplaudiments.) Gràcies. I des d'aquesta condemna absoluta 

i rotunda, i des de la llibertat que tinc jo, aprofito aquesta intervenció per recordar 

diverses coses. Informes com el de la Xarxa Europea Contra el Racisme ens 

corroboren que les persones que més pateixen violències islamòfobes, és a dir, un 

tipus de racisme, són les dones. I per què ho dic això? Perquè moltes dones porten 

vel i no són musulmanes. D'altres ho són i, pel contrari, decideixen no posar-se'n. I 

per molt que costi de creure, d'altres el portem i no per imposició, el portem per lliure 

elecció. Em sento amb la necessitat d'aclarir-ho. No hem de caure en l'homogeneïtat 

i la banalitat del que significa el hijab i encara menys reduir les dones a una peça de 

roba. 

Ho refermo: tot el nostre rebuig a totes les agressions que pateixen les dones i nenes 

en casos d'opressió, la que sigui. També la imposició del vel o de portar qualsevol 

vestimenta de manera obligada. I és per això que, òbviament i sense fissures, estem 

totes al costat de les dones de l'Iran que avui es troben cremant el hijab a les seves 

places. La seva queixa, la seva revolta, me la sento meva, perquè no poden escollir: 
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el hijab, a l’Iran, és una imposició política, i en aquest context treure's el vel 

representa un acte de valentia, de resistència, de dissidència, també de feminisme. 

(Aplaudiments.) 

Consellera, he volgut començar així, en primera persona, per motius evidents i 

d'actualitat, però de motius en sobren. El racisme continua essent la principal causa 

de delictes d'odi al nostre país, tot i haver implementat mesures i mecanismes per 

lluitar contra el racisme, seguim amb la necessitat de posar aquesta problemàtica 

social al centre de les nostres polítiques. Ara ja fa gairebé dos anys vam aprovar en 

aquest parlament la Llei d'igualtat de tracte i no discriminació. Una llei que pretén 

aplicar i garantir el dret a la igualtat de tracte des de diferents àmbits d'actuació i que 

sabem que des del departament s'està desplegant, amb l'Oficina d’igualtat de tracte 

i no discriminació, i, també, amb la posada en marxa del formulari.  

Així mateix, com bé ja coneix, el Parlament, des de la Comissió d'Estudi del Racisme 

Institucional i Estructural, seguim el treball de manera participativa, escoltant 

diferents veus i referents de la lluita antiracista del nostre país. Aquest treball ens ha 

de permetre identificar i establir objectius diàfans per pal·liar els efectes del racisme, 

així com fer front als discursos feixistes que escoltem molts cops en aquesta cambra 

i que s'aprofiten dels malestars socials per buscar un culpable, un culpable que 

sempre acaba sent l'immigrant, l'estranger, el nouvingut. 

Ho hem vist recentment a Itàlia. Observem que la supremacia blanca, hereus del 

feixisme, segueixen obrint-se camí a Europa. Cal combatre'ls. Ara més que mai. 

(Aplaudiments.) Consellera: ara més que mai necessitem que Catalunya representi 

el que sempre ha sigut, un país acollidor, inclusiu. Un país per a totes, un país divers 

i orgullós de la seva gent. I això ho hem de treballar de manera transversal i des 

d'una perspectiva feminista i antiracista que no deixi cap persona enrere. Sabem que 

aquesta legislatura s'està treballant per desplegar mesures per combatre el racisme 

des de diferents vessants. Perquè, recordem-ho, consellera, aquesta no és només 

una feina que s'hagi de fer des de la seva conselleria, sinó que també ha d'implicar 

tots els departaments, perquè quan parlem de racisme estructural estem parlant d'un 

poder entrar heteràrquic, on existeixen diverses cadenes de poder que operen en 

diferents nivells, produint pràctiques racistes en la nostra societat. 



Ple del Parlament 

Sessió núm. 38.1 / 4 d’octubre de 2022 

 

4 

Per tant, com hem dit, consellera, hem de treballar des de diferents àmbits. I 

nosaltres creiem que és molt important destacar entre aquests àmbits el que ha dit, 

per exemple, el conseller Helena abans, que volem avançar cap a una composició 

més diversa dels cossos de la policia de la Generalitat, una policia democràtica i que 

representi a la seva ciutadania. Volem incorporar instruments d'anàlisi que ens 

permetin identificar pràctiques racistes en diferents àmbits de la nostra vida, com per 

exemple l'educatiu, el sanitari, entre molts altres. La nostra agenda política ha d'estar 

centrada en identificar aquelles pràctiques que, a diferents nivells, puguin tenir un 

biaix racista. També en aquelles institucions, com per exemple els serveis de 

protecció a la infància i a l'adolescència, i especialment a aquelles famílies que es 

troben en una situació de vulnerabilitat temporal o estructural. 

Consellera: el dret al refugi és un dret reconegut i en aquesta línia celebrem que des 

de Catalunya s'hagi augmentat els recursos pressupostaris per reforçar el 

desplegament territorial 

 

Fitxer 13  

del servei d’acollida quan més es necessitava. I a Europa tenim un problema que 

molts cops sembla latent, i són els camps de refugiats, camps que, en principi, eren 

un lloc temporal i que han esdevingut en permanent, perquè es bloqueja la sortida 

de les persones migrades d’aquests camps. No podem seguir tenint persones 

confinades en campaments construïts a les zones aïllades, perquè aquells migrants 

que fugen de les catàstrofes dels seus països al final acaben sent oblidats i enterrats 

en aquests camps. 

Creiem, consellera, que aquesta és una realitat globalitzada a Europa i que a 

Catalunya hem de seguir pensant i reformulant moltes de les nostres polítiques i 

també la d’asil. Hem de definir i dissenyar les nostres polítiques d’acollida, pal·liant 

la violència sibil·lina, silenciada i invisible que pateixen moltíssimes persones quan 

arriben al nostre país. 

Catalunya ha de ser l’exemple de refugi, garantint aquesta equitat i acollida digna, 

que no oblidem que és un dret de protecció internacional. Ens queda molta feina per 

fer, consellera, com hem dit moltes vegades. Comptem... No hem reivindicat la 
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derogació de la llei d’estrangeria, i continuem també demanant que els municipis 

empadronin els seus ciutadans i ciutadanes, cosa que lamentablement hi ha molts 

municipis que no fan. 

També hem de treballar en el racisme immobiliari que pateixen moltíssimes 

persones, persones que es queden excloses de ser potencials llogaters per raó 

d’origen, de color de pell o qualsevol altre supòsit derivat del racisme, com, per 

exemple, el seu nom o cognom. 

I per tot això, consellera, estem convençudes de que el compromís és ferm per 

erradicar qualsevol actitud discriminatòria o de delicte d’odi a Catalunya. I per aquest 

motiu li volem traslladar les següents preguntes, consellera. 

La primera és: quina és la formació que des de la creació de la seva conselleria s’ha 

dut a terme en aquests àmbits? I la segona, consellera, volíem, si és possible, que 

ens pogués traslladar com valora vostè el procés participatiu que s’està realitzant 

per a l’avantprojecte de llei d’antiracisme. 

I, per acabar, m’agradaria fer-ho amb una premissa que segurament a molts i moltes 

de nosaltres ens resulta familiar. I és que, agradi o no agradi, el poble català és un 

poble valent, obstinadament defensor dels drets civils, dels drets polítics i dels drets 

humans; un poble al costat de totes i amb un camí clar per garantir-ho. 

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.) 

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta 

Moltes gràcies, diputada. Per respondre té la paraula la consellera d’Igualtat i 

Feminismes, la senyora Tània Verge. 

La consellera d’Igualtat i Feminismes (Tània Verge Mestre) 

Gràcies, vicepresidenta. Diputades, diputats... Diputada Driouech, portem dècades 

com a societat tenint una conversa seriosa sobre el masclisme i aprenent a 

identificar-lo en totes les esferes, a anomenar-lo com a tal, des de l’humor sexista, 

els rols imposats socialment, el menyspreu a les contribucions de les dones fins a 

totes les formes de violència masclista. 
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El moviment feminista ha aconseguit fer entendre que no es tracta de fets puntuals 

individuals, sinó que el patriarcat és un sistema d’opressió estructural que vulnera 

sistemàticament els drets de les dones i que provoca greus desigualtats materials, 

com la bretxa salarial de gènere o la feminització de la pobresa. I, com a resultat, els 

poders públics han passat a fer polítiques feministes, perquè no n’hi ha prou en ser 

no masclista, sinó que cal ser feminista. 

I faig aquesta introducció perquè crec que s’entén cap on vaig. No hem tingut fins 

ara una conversa similar sobre el racisme. I això malgrat, evidentment, que hi ha tot 

un moviment antiracista amb moltíssimes entitats que fa molt de temps que el 

denuncia, però que societat i poders públics hem mirat cap a una altra banda. I tenim 

aquestes preguntes latents, no?, que es pot fer la gent. Som una societat racista? 

No, no, aquí no. Això als Estats Units, que s’han fundat sobre un passat d’esclavatge, 

com si la burgesia catalana no s’hagués lucrat amb el tràfic d’esclaus i com si els 

indians no s’haguessin beneficiat de l’explotació d’aquestes mateixes persones, com 

si aquí no haguessin estat vigents lleis que perseguien el poble gitano fins fa poques 

dècades, no? 

De fet, també callem quan les agressions cap a persones negres o gitanes passen 

a casa nostra, i hi ha una sospita permanent vers les comunitats musulmanes, que 

denuncien la islamofòbia. Encara ens costa més d’acceptar el racisme que exercim 

cada dia. «No, no, jo no soc racista, però no porto les criatures a l’escola del barri 

perquè està plena de gitanos, està plena de magrebins.» (Alguns aplaudiments.) 

«No, no, jo no soc racista, però em sorprèn veure una persona negra parlant en 

català o que ens digui que és del nostre poble. I per assegurar-nos-en preguntar-li: 

“Però on has nascut?”» «No, no, no soc racista, però si tenim un pis per llogar, triem 

els llogaters a partir d’uns cognoms i per a feines de cara al públic, doncs també 

escollim el personal en funció del seu color de pell, del fenotip, del seu origen.» Això 

sí, demanem que s’integrin –que s’integrin–, no?, amb tota la càrrega negativa que 

té una paraula que implica considerar tantes persones fora del nosaltres, fins i tot 

quan fa anys, dècades o segles que viuen aquí i que són tan catalans i catalanes 

com qui en tingui dos, quatre..., anava a dir «vuit cognoms» (la consellera riu), però 

no, no, fins a quatre. D’acord. 
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Doncs el racisme, com el masclisme, no són fets aïllats ni individuals; és un sistema 

d’opressió que impregna totes les estructures socials, polítiques i econòmiques i, per 

tant, urgeix tenir com a societat aquesta conversa seriosa sobre el racisme –com 

vostè apuntava, el social, l’estructural, l’institucional– per superar aquesta vulneració 

sistemàtica de drets humans de bona part de la població de Catalunya i perquè fins 

i tot, si hem après a anomenar i identificar el racisme, tampoc n’hi ha prou amb no 

ser racista; també cal ser antiracista. 

I com hi estem treballant des del Departament d’Igualtat i Feminismes? Doncs, en 

primer lloc, com apuntava, per al mandat que ens correspon ara com a govern en 

desplegament de la Llei 19/20, des del passat mes de març està ja en ple 

funcionament l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No Discriminació. Ja està tramitant 

diverses denúncies per discriminacions basades en el color de pell, el fenotip, 

l’origen, la religió... Però, com que el racisme no s’expressa només com a 

discriminació, sinó que té tota aquesta dimensió estructural, ens calia una llei 

integral, ens cal una llei integral que estableixi obligacions tant per als actors, per als 

poders públics com 

com pels actors privats. I aquest avantprojecte de llei contra el racisme, en totes les 

seves formes i expressions, que estem elaborant a partir d'un procés participatiu, 

que es volia ampli, ha comptat amb setze sessions presencials d'escolta activa de 

veus que solen quedar al marge o que les institucions deixen al marge, on hi han 

participat més de quatre-centes persones de totes les vegueries del país.  

També s'han fet sessions amb persones expertes en alguns àmbits rellevants. I la 

setmana vinent farem la primera presentació de resultats de retorn d'aquest procés 

participatiu, que després també portarem arreu del territori perquè es pugui anar 

sumant més gent a aquesta conversa sobre com el racisme inunda tant les relacions 

personals com la relació o la interacció amb les institucions.  

Vostè parlava de la llei d'estrangeria espanyola, i és evident que és un clar exemple 

de racisme institucional. És la principal font d'irregularitat administrativa, d'explotació 

laboral, d'ordres d'expulsió arbitràries sense possibilitat de defensa. Però no és l'únic 

exemple.  
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I trobem pràctiques racistes, com ha anat emergint d'aquest procés participatiu, i 

com també ho estan fent aflorar des de la comissió d'estudi del Parlament, en el 

sistema educatiu, en els serveis socials, en els serveis de salut, en l'àmbit de la 

seguretat. I en el sector privat també n'hi ha, i de destacades, en el món del treball, 

el mercat immobiliari, els locals d'oci. I totes aquestes expressions de racisme tenen 

afectacions greus, tant en les condicions materials de les persones com en el seu 

benestar físic i mental.  

I, per tant, com hem après també de la lluita contra el masclisme, la prevenció és un 

eix central. I, per tant, no només cal preguntar a les persones que de primera mà 

poden explicar aquestes experiències de racisme, sinó al conjunt de la població, amb 

quines actituds estan sent fonamentades aquestes pràctiques racistes, que, fins i tot, 

les normalitzen, les invisibilitzen. 

En paral·lel a la redacció d'aquest avantprojecte de llei i la seva tramitació 

parlamentària, estem treballant també l'elaboració del pacte per la vida digna i 

compartida, amb l'objectiu d'assolir compromisos concrets en matèria de polítiques 

antiracistes. És a dir, no esperarem a tenir la llei aprovada. La llei farà el seu procés 

al Govern, després al Parlament, però ens posarem ja a assolir aquests 

compromisos concrets, especialment en aquells departaments de la Generalitat, les 

àrees de les quals, doncs, han emergit com àmbits on hi ha racisme institucional que 

cal treballar, però també amb actors socials i econòmics, com els API o els locals 

d'oci.  

Simultàniament, també amb aquest nou acord marc de finançament de les polítiques 

d'igualtat i feminismes al món local, hem reforçat els serveis de primera acollida, i 

també estem reforçant..., els hem reforçat, vaja, perquè disposin de més hores 

d'atenció; perquè puguin fer més treball comunitari; perquè puguin fer millor 

acompanyament als municipis en disseny de polítiques antiracistes, però també 

estem formant al personal d'aquests serveis en antiracisme, perquè sàpiguen 

detectar i abordar les situacions, especialment de racisme institucional, també a les 

àrees bàsiques de serveis socials.  
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També estem fent formació sobre empadronament, perquè hi ha, diguem-li, 

excuses, negligències, no aplicació adequada de la llei, en aquest cas, i sabem que 

el dret al padró és la base de molts altres drets. 

També, per primera vegada, el Govern dona suport a entitats antiracistes a través 

de la convocatòria de subvencions del departament, amb diferents línies 

específiques. I, si em permeten, vull utilitzar les meves paraules finals per fer, d'una 

banda, un reconeixement a les diputades de la Mesa de la Comissió d'Estudi sobre 

Racisme Institucional i Estructural, a la Jess González, a la Basha Changue i a la 

Najat Driouech, tant per la seva tasca en aquesta comissió, com també per la seva 

trajectòria d'activisme antiracista.  

I també expressar tot el meu suport davant els atacs racistes que pateixen a les 

xarxes socials, al carrer o en aquesta mateixa cambra, especialment vostè, diputada. 

Uns atacs que, a més de ser discursos d'odi, constitueixen violència política.  

I, per tant, permetin-me també que també els hi faci jo aquí una interpel·lació, que 

és que emprenguin ja, diputades i diputats, la reforma del Reglament del Parlament 

per evitar donar altaveus a la fixació conspiranoica de l'extrema dreta amb les 

persones migrades, especialment... (aplaudiments) especialment amb la població 

d'origen magrebí, la població negra africana, sobre les quals s'aboquen acusacions 

sense proves de salafisme, es fan associacions criminalitzadores entre immigració i 

delinqüència, o s'intenten camuflar els discursos d'odi sota una pretesa defensa dels 

drets de les dones, que ja em diran com sustenten quan proposen en aquesta 

cambra, dia sí i dia també, abolir el dret a l'avortament o les lleis contra la violència 

masclista. 

Per tant,... (aplaudiments) els que volen generar confusió entre un règim autoritari 

que imposa el vel a les dones i unes limitacions brutals en tots els seus drets, de qui 

es posa el vel en un context democràtic perquè ho decideix lliurement, són els 

mateixos que demonitzen a les dones que trien mostrar el seu cos.  

Que quedi clar, la ultradreta defensa l'ordre patriarcal i racial vigent, i això ho fa 

embolcallat d'una bandera, i és igual que sigui la rojigualda o la senyera. En 

definitiva, en un país que es vol plenament democràtic, no hi pot haver ciutadania de 

primera i de segona. Els drets són per a tothom o no són drets, són privilegis. I 
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necessitem polítiques antiracistes per generar un sentit de pertinença compartit, per 

garantir una vida digna a totes les persones que viuen al nostre país. I en darrer 

terme, necessitem les polítiques antiracistes perquè són el millor escut antifeixista. 

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.)  

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta 

Moltes gràcies, consellera.  


