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TRANSCRIPCIÓ EN BRUT

Aquesta transcripció està pendent de
verificació i correcció. Pot contenir, doncs,
errades de fidelitat i incorreccions
lingüístiques i no es pot considerar
com una publicació oficial
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Fitxer 30
Proposició de llei
d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 202-00052/10)
Passem al vuitè punt de l’ordre del dia, que és el debat i votació del dictamen de la
Comissió de Benestar, Família i Immigració sobre la Proposició de llei d’igualtat
efectiva entre dones i homes.
En primer lloc, té la paraula, per presentar els treballs de la comissió, la il·lustre
senyora Violant Cervera, que va ser designada ponent relatora.
(Pausa.)
Ja pot començar.
Violant Cervera i Gòdia
Moltes gràcies, presidenta. Vicepresidenta i consellera de Benestar Social i
Família, consellera de Governació..., una salutació molt especial al públic que ens
acompanya, a la directora de l’Institut Català de les Dones, representants dels
diferents departaments de la Generalitat que treballen, doncs, habitualment en les
polítiques de transversalitat de gènere, representants de les diferents àrees
d’igualtat dels partits polítics i molt especialment –molt especialment– a les entitats
de dones que ens acompanyen, que ens han estat acompanyant durant aquesta
tramitació i en aquesta ponència bé des d’aquí l’hemicicle o bé des de la sala
annexa o bé des del Canal Parlament.
En primer lloc, una exposició molt ràpida de quin ha estat el timing d’aquests fets:
ha estat una llei llargament reivindicada i, de fet, llargament treballada, de fet,
s’inicien els treballs amb el Govern tripartit l’any 2007. Però l’any 2013, doncs,
entra el debat a la totalitat en aquesta cambra i acordem crear una ponència
conjunta, una ponència que realitzem...

Fitxer 31
treballs, i al final els treballs d’aquesta ponència conjunta acaben signant el
redactat de la llei els grups de Convergència i Unió, del Partit dels Socialistes,
d’Esquerra Republicana i de la CUP, i Ciutadans, doncs, que va votar a favor del
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dictamen i també..., i el Partit Popular, que, en tot cas, va votar-hi en contra. Amb
posterioritat d’aquests treballs de ponència i d’aquest redactat de la ponència
conjunta, doncs tornem una altra vegada a un debat a la totalitat i s’inicien els
veritables treballs de ponència, amb les compareixences. És veritat que durant dos
dies, doncs, vam tenir l’honor de poder gaudir de totes les entitats que ens van
voler acompanyar. Més de quaranta entitats de manera presencial, i altres que ens
van fer arribar les seves aportacions per escrit. Totes aquestes compareixences i
aquestes intervencions van ocasionar un volum d’unes 560 esmenes, que la
majoria dels grups, doncs, van intentar recollir totes aquelles aportacions que
vosaltres ens havíeu fet arribar. Més de cinquanta hores de treballs en ponència,
interessants, intenses, i aquestes 560 esmenes, el 85 per cent de les quals han
estat incorporades dintre del text, o bé perquè han estat acceptades o
transaccionades. Per tant, un 85 per cent d’esmenes que han estat gràcies a
vosaltres, a la vostra aportació.
Per tant, jo voldria fer, com a relatora, i crec que ho faig en nom de tots els grups
parlamentaris, primer de tot un agraïment molt especial als serveis de la cambra,
als serveis lingüístics i als serveis jurídics. A la Margarida Sanjaume, dels serveis
lingüístics, i molt especialment al Lluís Soler i a l’Esteve Andreu, que han treballat
amb dificultat les nostres esmenes. Cinc-centes seixanta esmenes són moltes i ens
han ajudat molt i moltíssim. Als assessors de tots els grups parlamentaris, i doncs,
un agraïment també molt sincer, com havia dit abans, a tots vosaltres, als
departaments de la Generalitat, que constantment ens han estat assessorant,
especialment en quin era el límit competencial de les possibles esmenes que
s’anaven incorporant. En quart lloc, i d’una manera molt especial, permeti’m que
faci un agraïment molt especial a la vicepresidenta, que, en tot moment, la seva
actitud positiva i de suport en aquells temes, doncs, més transcendents de la llei ha
estat una gran sort. I a l’Institut Català de les Dones, per haver mantingut viu aquell
text que es va iniciar el 2007, per haver-lo, doncs, adaptat, per haver tingut la
generositat de cedir-lo com a Govern, doncs, en aquest cas, a Esquerra
Republicana i a Convergència i Unió per poder-lo entrar com una proposició no de
llei, i pel seu suport, també, constant.
I també un agraïment molt especial a les sectorials dels partits, que em consta que
tots, de totes les sectorials de tots els partits, han estat donant suport, doncs als
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diferents grups parlamentaris. I personalment, un agraïment també molt especial al
president del meu grup parlamentari per haver-me permès tornar a portar aquesta
llei.
I ara, també a nivell personal, un agraïment molt especial a les diferents ponents,
doncs, d’aquesta llei. A la Rosa Amorós, d’Esquerra Republicana, sempre tan
entusiasta i innovadora. A la Montserrat Capdevila, del Partit dels Socialistes, pel
seu rigor i la seva dedicació, que ha mantingut durant tota la tramitació de la llei. A
la Marta Ribas, per la seva constant contundència, al Sergi Santamaría i a la
Dolors López, pel suport, tot i les discrepàncies que ens han anat donant en molts
dels redactats, a la Inés Arrimadas, per la discrepància, sempre raonada, i a la
Isabel Vallet, de la CUP, per la seva dedicació i l’esforç, i el consens, tot i la
diferència que tenim com a grups parlamentaris, però que jo crec que hem arribat a
un gran esforç.
La llei consta de 63 articles, 63 articles són molts articles, que es disposen en cinc
capítols, cinc disposicions addicionals, dos disposicions transitòries, tres
disposicions derogatòries i set disposicions finals. Només recordar, què és el que
empara aquesta llei d’igualtat, que altres comunitats autònomes tenim i nosaltres
no. L’Estatut d’autonomia o els nombrosos ordenaments jurídics a nivell
internacional. I quins són els objectius que volem aconseguir amb aquesta llei?
Doncs impulsar una transformació social, cultural, política, econòmica i jurídica, a
través dels mecanismes que tenim com a Generalitat de Catalunya, que sabem
que no els tenim tots, perquè no tenim les competències exclusives per poder
desplegar una llei que potser tots hauríem volgut més ambiciosa. Garantir que
eliminarem les discriminacions i la visibilitat històrica de les dones, reconèixer el
valor econòmic del treball familiar i del treball en cura, contribuir a la redistribució
del treball familiar, intentar lluitar una mica més contra la violència domèstica,
intentar començar a treballar en l’equilibri o en la paritat en els diferents àmbits, i
començar a treballar en l’àmbit laboral, i després, permetre un suport efectiu,
perquè la dona, i especialment, doncs, també, la dona emprenedora, pugui tirar
endavant.
Per tant, hi insisteixo: seixanta-tres articles, que toquen totes les àrees de la
Generalitat de Catalunya, dels quals ens sentim plenament orgullosos, i que, per
tant, posem a disposició, doncs, d’aquest debat, perquè cada grup parlamentari
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pugui marcar el seu posicionament, explicar quines són les esmenes, doncs, que
s’han reservat, i, en qualsevol cas, les que els votarem en contra, doncs, alguna
d’aquestes esmenes, doncs també poder-ho explicar. Per tant, moltíssimes
gràcies; moltíssimes gràcies a tots, i especialment moltíssimes gràcies a totes
vosaltres per haver estat al nostre costat, per haver acceptat el nostre repte, fins i
tot amb urgència, intentant córrer, perquè realment volíem acabar, i volíem acabar
aquesta legislatura amb aquesta llei. I, per tant, moltíssimes gràcies a tots.
La presidenta
A continuació intervindran els grups parlamentaris per a la defensa de les esmenes
reservades. En primer lloc, té la paraula la il·lustre senyora Rosa Amorós, en nom
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Rosa Amorós i Capdevila
Bé. Bona tarda, en nom d’Esquerra Republicana i en el meu propi, voldria saludar i
donar la benvinguda a totes les persones que ens acompanyeu aquí, i també a les
que ens seguiu des d’altres llocs, perquè avui és un dia especial. És el dia que
aprovarem la Proposició de llei d’igualtat efectiva de dones i homes. Per altra
banda, voldria manifestar alguns agraïments i reconeixements. Com també
demanar disculpes. Agrair l’esforç de totes les que heu participat amb les vostres
aportacions a enriquir el text, perquè ens consta que heu fet un esforç immens. I,
per altra banda, demanem disculpes per les urgències, les quals han impedit
alguna de vosaltres que no hagueu pogut expressar les vostres opinions per escrit
tal com voldríeu.
Tampoc em podria oblidar, en el meu agraïment, de totes aquelles dones i
associacions, més de quatre-centes, que ja l’any 2009 varen contribuir activament,
amb les seves aportacions, a la redacció de la llei, i algunes de les quals novament
ara hi heu tornat a participar. Són les dones que pertanyeu a entitats, associacions,
plataformes, moviments i grups que dia a dia poseu el vostre gra de sorra per fer
una societat més justa i equitativa. Necessitem de les vostres reflexions i
aportacions i del vostre activisme, per fer aquest racó de món una mica millor.
I tal com ja ha explicat la relatora, em sumo al seu agraïment, breument però amb
la mateixa intensitat per a totes aquelles persones que treballeu als serveis tècnics
del Parlament, ja que heu permès, malgrat el tràmit d’urgència d’aquesta llei, fer
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una bona feina, amb professionalitat i una gran dosi de paciència, heu donat
resposta ràpida a totes les demandes que us hem requerit. Agraïment a la Violant
Cervera perquè com a relatora de la llei ha treballat intensament per teixir els
diferents posicionaments polítics entre el Govern i els grups parlamentaris, i sabem
que no sempre ha estat fàcil. Pel que fa a les companyes i al company de
ponència, crec que hem aconseguit crear un bon clima de treball i respecte.
Perquè, tot i que el debat ha estat intens i en algun moment ens hem pogut no
entendre, finalment ha sortit prou bé, i ens emportem una relació molt cordial.
Dit tot això, ara voldria també fer arribar a la presidenta de l’Institut Català de les
Dones, la Montse Gatell, les gràcies més sinceres per la seva bona predisposició i
per l’acord que ens ha de permetre retornar aquesta llei al Parlament. El Govern de
Convergència era en procés d’aprovar-la i, en canvi, avui torna a ser debatuda per
tots els grups parlamentaris, inclosos els que érem al Govern quan va iniciar el seu
camí, i especialment Esquerra Republicana, que l’havia liderat des de l’ICD l’any
2007. Però, i si m’ho permeteu, voldria encara anar més enrere en el temps,
perquè avui també em cal fer un reconeixement explícit a totes aquelles dones de
l’equip de l’ICD de la plaça Pere Coromines 1, i a totes les tècniques de les sis
seus territorials que vàrem compartir un temps de les nostres vides. Era un equip
de dones eficient, compromès i entusiasta, amb la consellera Carme Capdevila al
capdavant. L’equip de l’ICD, que comptava amb la Marta Selva com a presidenta,
l’equip directiu, l’Anna Solà, la Mercè Fernàndez i la Conxa Royo, i també,
evidentment, les sis coordinadores territorials, les meves estimades companyes:
Elena, Maria Josefa, Alícia, Esperança, Isabel i Nani. Ens movia la il·lusió i el repte
de tenir per primera vegada en la història del nostre país una llei d’igualtat. Amb el
Projecte de llei per una nova ciutadania i per a la igualtat efectiva de dones i
homes, culminava un procés de reconeixement normatiu dels drets de les dones i
de la igualtat iniciat a Catalunya amb l’Estatut de 1979, i desenvolupat a través de
diversos plans d’actuació del Govern de la Generalitat. Recollia un model de
societat basat en dos grans eixos: garantir els drets de les dones i la igualtat
d’oportunitats, per una banda, i garantir que la perspectiva de gènere impregnés
les polítiques dels poders públics catalans. Per primera vegada es reunien en un
sol document totes les referències normatives anteriors i se n’establien de noves.
Però va finalitzar la legislatura, i la llei no va poder prosperar, i és avui, al cap de
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vuit anys que per fi podrem comptar i aprovarem un text, diguem-ne que una mica
o bastant renovat, però que guarda l’essència d’aquell primer.
Hem esperat vuit anys, i casualment el passat dia 8 de març debatíem la tramitació
de la llei en aquesta sala de plens. Dic casualment, perquè avui, 8 de juliol, al cap
de tres mesos justos, aquest Parlament aprovarà la Llei d’igualtat efectiva de
dones i homes. Bé, doncs avui, també el comitè de la CEDAW, de Nacions Unides,
és a dir, la Convenció per a l’eliminació de totes les formes de discriminació contra
les dones, està avaluant l’Estat espanyol, a Ginebra. Mentre això passa en aquesta
ciutat, per altra banda, la plataforma Cedaw Ombra, formada per més de 250
organitzacions feministes d’arreu, algunes de les quals, per cert, presents en
aquest Parlament, estan denunciant, també, en aquests moments, davant del
comitè de la CEDAW de Nacions Unides els alarmants retrocessos comesos
durant aquests darrers cinc anys per l’Estat espanyol pel que fa als drets de les
dones. I a tots nivells, civils, polítics, econòmics, socials i culturals. Si l’Estat
espanyol té una llei d’igualtat aprovada l’any 2007, i suspèn reiteradament, és
perquè no fa la feina o bé no la fa prou bé. I fent un paral·lelisme d’escola, quan
una societat suspèn l’assignatura d’igualtat, és com si suspengués tot el curs. Un
suspens en drets és un suspens en democràcia d’un país.
I ara, i aquí, a casa nostra, i sense entrar a valorar l’extrema urgència amb què
s’ha treballat per tirar endavant aquesta proposició de llei, a la pregunta: realment
ens cal una Llei d’igualtat a Catalunya? La resposta és: rotundament sí. I ha de ser,
a més a més, una llei de país. Però, podrem aconseguir, amb aquesta llei, eradicar
les relacions de domini i discriminació de gènere imposades pel sistema patriarcal?
Doncs avui per avui, no ho sabem. Però em reafirmo que ens cal una norma
perquè, malgrat tots els passos que s’han fet, encara som molt lluny de la igualtat
efectiva. I no es tracta només de manca de visualització de les dones, sinó de les
situacions de desigualtat entre dones i homes que es poden manifestar en tots els
àmbits de la nostra societat, només pel fet de ser dones.
I informes i estadístiques posen de manifest que segueix existint una clara
discriminació cap a les dones, que es tradueix en un salari més baix, ocupacions
més precàries, responsabilitat i dedicació plena del treball i cura d’atenció a les
persones, dificultats per accedir als llocs de direcció de les empreses, dificultats en
la conciliació de la vida laboral i personal, poca presència de les dones a entitats i
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sectors com els empresarials i a les càtedres universitàries, i en molts d’altres. I, a
més a més, som les que pateixen violència masclista, que és l’expressió més
terrible de discriminació. Les dones encara massa sovint han de demostrar la seva
vàlua, només pel fet de ser dones. I, en canvi, als homes no se’ls qüestiona
normalment el fet d’ocupar diferents càrrecs de direcció. És cert que la llei no
aconseguirà eliminar aquestes desigualtats d’entrada, perquè les arrels del
patriarcat són molt fortes i fondes, però amb determinades actuacions podrem
ajudar-les a moure i a afeblir la seva fortalesa, fins que s’assequin i les puguem
arrencar.
Aquesta llei que avui aprovem és de fet una norma bàsica necessària, que,
depenent de la voluntat del Govern que la desplegui serà més o menys efectiva,
més o menys ambiciosa, perquè els verbs «impulsar», «fomentar», «promoure» o
«contribuir» encara, malauradament, són presents en el text. Hem procurat fer una
llei de consens, i avui en posem la llavor, però a partir d’ara cal una bona dosi de
convicció i valentia, i evidentment dels recursos econòmics suficients per tirar-la
endavant, i reconvertir aquests verbs en d’altres com «garantir», «crear» o
«assegurar». D’aquest text que avui ens presentem, hi ha qui en farà una valoració
crítica, però també cal destacar l’esforç i els passos que s’han fet per millorar el
primer projecte de llei. Per aquest motiu, entre altres mesures, contempla que les
persones titulars dels òrgans de direcció i dels organismes públics vinculats a les
administracions públiques, han de tenir una composició paritària en el termini de
cinc anys, a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta llei. També, en el termini
de sis mesos, el Govern ha d’elaborar i aprovar una norma de clàusules socials en
contractes i subvencions en l’àmbit d’actuació de l’Administració. Les empreses
que hi estan obligades per llei hauran d’inscriure’s en el registre públic de plans
d’igualtat, que també durà a terme la revisió, el seguiment i el compliment. I en el
sector públic, les institucions, organismes i entitats vinculades hauran d’aprovar en
dos anys el seu pla d’igualtat. I els pressupostos han de consignar els recursos
necessaris per a garantir els objectius d’aquesta llei, tenint en compte la
perspectiva de gènere.
El Govern regularà el sistema de capacitació i formació dels professionals d’igualtat
de gènere, i la llei garanteix la formació del personal dels diferents departaments.
El principi de coeducació impregnarà tots els nivells educatius, tant pel que fa a la
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formació com a la programació i els currículums, per, entre altres objectius, poder
eliminar també els estereotips de gènere. A la Llei d’igualtat, ens hem centrat en
l’adopció de mesures contra l’assetjament sexual, i es crearà l’observatori d’igualtat
de gènere dependent de l’ICD, com a òrgan assessor del Govern que prioritzarà la
violència masclista, la situació laboral i la imatge pública de les dones.

Fitxer 32
...[La] formació en violència masclista i perspectiva de gènere a tot el personal
rellevant de totes les institucions també es farà gràcies a aquesta llei, i això inclou
tots els professionals que treballen en els centres penitenciaris, entre molts
d’altres. Hem afegit un article de tipologia d’infraccions i un altre de sancions amb
multes o la prohibició de contractar per part de l’Administració pública si s’escau.
Aquestes només són algunes de les mesures que contempla la llei i que esperem
encara poder-les millorar amb les diferents esmenes que els grups parlamentaris
ara a continuació posarem a debat.
I a continuació, i més breument, voldria fer alguns comentaris d’esmenes que el
meu grup ha reservat per votar-les ara al plenari ja que no varen ser aprovades per
incloure-les al text de la ponència. El nostre grup considera que l’Institut Català de
les Dones hauria de dependre del Departament de Presidència perquè és una
demanda dels moviments de dones i les associacions que nosaltres compartim
plenament. Si som la meitat de la població però no hem arribat a la igualtat de
gènere real, doncs, en els nostres drets, com que són drets humans el millor és
que depenguin de la Presidència, que serà qui de la forma més efectiva podrà
vetllar pel seu compliment. Pel que fa a l’àmbit esportiu, ens cal fer un pas
important, un pas més endavant, demanàvem equiparar premis i beques d’un
mateix esport, en principi d’una mateixa categoria, entre homes i dones, perquè
encara avui en dia hi ha que pel mateix esport els nois cobren uns diners i les
noies reben un trofeu, que pot ser una copa. Això no és justícia, no és equitat.
Les nostres esmenes a l’article de polítiques de salut no seran aprovades perquè
n’havíem inclòs una d’expressament, que era el dret de les dones a poder decidir
de tenir al seu costat una segona persona acompanyant, ens referíem als diferents
actes sanitaris i també a tot el procés de la maternitat. No s’ha acceptat, però

9

Ple del Parlament / sessió núm. 57.2 / 8 de juliol de 2015

continuarem treballant per poder arribar a acords. També hem mantingut, perquè
les considerem bàsiques, unes mesures específiques pel que fa als permisos de
maternitat i paternitat de manera que calia equiparar-los en el nombre de dies però
sense fer-los coincidir en el temps i per als dos membres de la família per igual.
Doncs, com altres mesures no prosperarà perquè fins i tot encara que arribés a
aprovar-se, malauradament, no tenim nosaltres la competència, la té el Govern de
l’Estat.
En definitiva, aquesta llei ens ha de permetre avançar però necessitem ser Estat
per poder prendre les millors decisions i destinar-hi tots els recursos necessaris, i,
a més a més, ens cal ser una república perquè és l’únic sistema polític capaç de
garantir el bé comú de tota la ciutadania i d’aquesta igualtat efectiva, només podem
ser lliures entre iguals. La nostra és una llei bàsica però ambiciosa i el principal
problema és que no podem decidir en àmbits claus com la reforma laboral, la
contractació, els permisos de maternitat i paternitat de els empreses, el dret a la
seguretat social, en particulars casos de jubilació, atur, malaltia, vellesa o altres
incapacitats, etcètera. Com tampoc podem disposar de tots els ingressos que
generem per destinar-los a les prioritats socials, i reconegut és l’espoli fiscal de
16.000 milions d’euros anuals, a més l’any 2010 el Tribunal Constitucional va
disminuir dràsticament l’abast de l’àmbit competencial previst en el nou Estatut i
modifica la definició de les competències. Per un costat o per un altre ens tenen
lligats de peus i mans, paralitzats, i ara, a més a més, mordassats.[#]
Repeteixo, aquesta és una llei de país i l’Estat espanyol ens barra el pas per a
poder tenir una societat més igualitària, tal com la [#]3.45] clarament ha manifestat.
Perquè, senyores i senyors, si fóssim Estat ja hauríem tancat el CIE de Barcelona,
perquè no hi ha cap persona il·legal, i les dones i els homes que vien en aquests
centres d’internament ho fan de manera deplorable, ara la decisió l’haurà de
prendre el Govern de l’Estat. La igualtat entre homes i dones significa també
igualtat entre les persones, si fóssim Estat podríem signar els convenis
internacionals que tenen relació amb la igualtat de gènere i la no discriminació, en
canvi ara estem supeditats i avaluats dins de l’Estat espanyol que, a més a més,
sistemàticament els incompleix. Si fóssim Estat podríem disposar dels recursos
econòmics necessaris per desplegar totalment la Llei de la dependència, els
incompliments de l’Estat també ha provocat que les dones siguin les primeres en
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deixar el treball productiu per fer-se càrrec de les persones dependents. Si fóssim
Estat ja estaríem elaborant i fins i tot potser implementant una llei de drets sexuals i
reproductius i d’interrupció voluntària de l’embaràs, perquè, senyors i senyores del
PP, vostès sempre que poden continuen fent passos enrere en els drets de les
dones i ara s’han inventat una proposició de llei orgànica «para reforzar la
protección de las menores y las mujeres con capacidad modificada.» Déu n’hi do!
Per què no paren ja i ens deixen viure a les dones amb la llibertat que necessitem i
volem, de decidir sobre el nostre propi cos i la llibertat de ser mares en el moment
que vulguem. Perquè si fóssim Estat faríem la dació en pagament i l’ajuda a la
segona oportunitat, que ajudaria a tirar endavant i donaria un bri d’aire fresc a les
famílies afectades i en especial a les dones soles amb filles i fills a càrrec. Ho
decidim a Catalunya i el Congreso en ho atura, intentem millorar la situació de les
persones més necessitades amb el Decret de pobresa energètica i el Tribunal
Constitucional ho atura i ens consta, malauradament que la pobresa té nom de
dona.
Ho veieu, companyes i companys, som persones diverses amb maneres diferents
de viure la vida, però moltes dones coincidim i hem de dir prou!, prou! , però alhora
endavant, tenim un repte i amb una renovada il·lusió cal treballar juntes fent pactes
però no país, pas a pas i sense defallir per aconseguir canviar i aconseguir donar
el mateix valor a totes les persones tot i reconèixer la diferència de ser dona i home
a la nostra societat. Per això ens cal ser un Estat sí o sí perquè a diferència de
l’Estat espanyol el nostre país no vol ni es pot permetre suspendre l’assignatura
d’igualtat efectiva entre dones i homes, ans el contrari, cal aprovar-la i amb bona
nota. I podem fer el primer pas amb la presentació a les properes eleccions el 27
de setembre d’una llista de la societat civil sense polítics en actiu però cremallera
com a poble que esperem aconseguir la igualtat efectiva de totes les persones,
homes i dones. Seria un primer pas per fer-ho possible, perquè recordem que un
suspens en el dret és un suspens a la qualitat democràtica d’un país i Catalunya no
suspendrà.
(Aplaudiments d’un sector de l’hemicicle.)
La presidenta
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A continuació té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialista, la il·lustre
senyora Montserrat Capdevila.
Montserrat Capdevila Tatché
Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Avui podem dir que és un dia històric
per dos motius, perquè avui aprovarem aquesta llei i, malauradament, també un
dia més en què un home masclista, de dretes, doncs, ha fet unes declaracions
ràncies, bavoses, masclistes i estúpides i que des d’aquí crec que hem de
condemnar, és l’alcalde de Granada, per tant, serveixi l’inici de la meva intervenció
per denunciar-ho i per condemnar-ho.
Bé, en tot cas, començarem o començaré, evidentment, amb les salutacions i
agraïments a totes les persones que avui ens acompanyen o ens segueixen a la
sala annexa o a través del Canal Parlament, que són moltíssimes, entitats,
compareixents, dones i homes, també alguns, alguns també hi han participat,
expertes que ens vau encoratjar, en el seu moment vau participar en el primer text,
el que, doncs, primer vam presentar alguns dels grups parlamentaris, ens vau
encoratjar, ens vau motivar, ens vau i ens heu il·lustrat a tirar endavant una bona
llei, i ens vau demanar que ens poséssim les piles, i crec que podem dir amb un
cert orgull o com a mínim amb una certa satisfacció que ens les hem posades i
hem fet, crec, la feina que ens vau encomanar perquè avui podem afirmar que
tenim una millor llei que no pas el text que vam presentar.
Per millorar el text inicial des del PSC, des de la Secretaria de Política de les
Dones, vam crear, es va crear un grup d’expertes en igualtat i temàtiques
concretes, i deixi’m dir-los que és un honor per mi fer de portaveu d’aquestes
dones i de moltes més que fa molts anys que han lluitat i que han treballat i que
han assolit molts dels valors de la igualtat que hem intentat traslladar també a
través de moltes de les esmenes, i permeti’m que en faci una breu numeració
perquè crec que ho mereixen, com són l’Assumpta Baig, moltes d’elles han estat
diputades abans que jo i van treballar també des d’aquest Parlament, l’Assumpta
Baig, la Sara Berbel, la Maribel Cárdenas, la Pilar Díez, també des de l’Ajuntament
de Barcelona la Carme Figueras, la Mònica Lafuente, la Sònia Guerra, la Lourdes
Muñoz, la Lídia Santos, la Mar Serna, també ens acompanya l’honorable que des
de la seva tasca a la conselleria van fer molt, justament, en aquella Direcció
General d’Igualtat d’Oportunitat, l’Èrica Torregrossa, la Carme Valls, la Laia Bonet,
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la Emma Moraleda també ens acompanya,. La Raquel Querol també des de la
seva tasca més tècnica, la Rita, l’Amèlia, totes elles crec que hem pogut demostrar
que el treball col·laboratiu dóna bons resultats.
Però no només ho puc dir des de la tasca que hem fet des del PSC sinó crec que
ho podem dir també i ben alt des de la tasca que hem fet les mateixes ponents de
la llei també amb les expertes, els compareixents, com deia abans, perquè crec
que aquest treball col·laboratiu és l’exemple que dóna bons resultats. Deixi’m dir
també un agraïment especial a les ponents i especialment a la relator, la Violant
Cervera, algun altre diputat va dir en el seu moment que era una teixidora de
consensos, crec que ho hem pogut constatar, i sense el seu tarannà, de veritat,
dialogant, crec que imprescindible per poder haver assolit l’èxit que avui crec que
podem dir que hem assolit.
He de dir també a tota la resta, he après, si més no jo, jo crec que hem après totes
molts, de cadascuna de nosaltres, del talent de cadascuna, del coneixement
específic de cadascuna, de les vivències, experiències també especifiques de
cadascuna i de les realitats viscudes, que crec que ens han enriquit i ens han
permès tenir una visió completa, eh?, de tota la resta i, per tant, també a la Violant,
com deia, la Rosa, la Marta, la Isabel, el Sergio també, teníem un home a la
ponència, malgrat que després no ha acabat, també les seves aportacions des de
la discrepància, des d’una visió masculina crec que ens han fet veure també les
coses des d’una altra banda; i la Inés Arrimadas; la lletrada, l’Ester, que des de la
seva experiència singular també ens ha permès enriquir, o bé les lingüistes, no ha
estat menor el conflicte lingüístic que hem tingut en el tema del llenguatge, eh?,
hem trobat o hem intentat buscar una solució des sortida justament per abordar-ho.
Bé, des del PSC vam presentar 208 esmenes i podem dir que pràcticament el 80
per cent han estat recollides, acceptades a través d’alguna transacció, per tant,
podem dir que han estat assolides en gran part i, per tant, com deia, avui sí que
podem dir que assolim una fita històrica amb l’aprovació d’aquesta Llei d’igualtat de
dones i homes. Després de l’aprovació de la Llei d’igualtat del 2007, fa vuit anys,
feia vuit anys que teníem una assignatura pendent a Catalunya i, malauradament,
crec que som els últims d’aprovar-la, les altres comunitats fa temps que ja ens van
passar al davant. Però esperem que, com deia el profeta, els últims siguem els
primers i, per tant, els primers també en realitat o en fer efectiva aquesta igualtat,
13
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perquè com diu la Imma Moraleda, també Catalunya només pot ser un país
avançat si posem el talent femení a primera línia i per poder acompanyar justament
les dones en les seves trajectòries vitals hem de garantir els seus drets i oferir-los
noves oportunitats.
Des del Partit Socialista fa molt temps que treballem en fets aquesta premissa,
quan governem, quan hem governat, doncs, ho hem aplicat, tenim la Llei del 2007,
vam tenir també la Llei contra la violència masclista el 2008, i en tota la pràctica de
Govern també ha estat una realitat. També vam ser el primer grup crec que
aquesta legislatura vam tornar a posar un text de llei, el març del 2013 damunt la
taula, també després el text d’Iniciativa i tot seguit el text de Convergència i
Esquerra, vam fer una ponència conjunta i a partir d’aquests tres textos, i vam
també posar-nos d’acord per fer aquest text de partida que es va fer, doncs, que es
va debatre la totalitat el març del 2015, moltes ens acompanyàveu, i des del PSC
vam ser molt crítics en aquell moment i avui podem dir amb satisfacció que tots els
grups l’hem enriquit molt després d’aquest tràmit parlamentari i de les valuosos
aportacions que compareixents expertes ens heu fet. I també crec, i cal posar de
relleu, la visió transversal i estratègica que n’hem tingut, que n’hem tingut totes les
ponents, crec que d’això també se n’ha de saber, justament per buscar i per saber
trobar aquest punt en comú.
De fet, al preàmbul de la llei començàvem, comencem que el dret fonamental de
les dones i homes constitueix un valor cabdal per la democràcia i és una necessitat
essencial en una societat democràtica i moderna que vol eradicar el sistema
patriarcal, endocèntric i sexista. Sé que això des d’una visió masculina, i el Sergio
Santamaría ens ho posava de manifest, segurament no s’acaba d’entendre però
t’has de saber posar a l’altre costat, jo crec que això és el que hem sabut fer. A
més a més, el dia d’avui, la societat d’avui, i especialment després de les darreres
eleccions municipals...

Fitxer 33
Això s’ha pogut veure més que mai. La societat demana un canvi, uns rols
diferents. I, per tant, creiem fermament que els canvis vénen i han de venir de la
mà de les dones.
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Però això, perquè s’acompleixi plenament aquest dret, no només cal que ho
reconeguem legalment, de fet, legalment està reconegut a bastament fa molt
temps, sinó que, a més a més, ho hem d’exercir d’una manera efectiva, implicant-hi
tots els aspectes de la vida: polítics, econòmics, socials, culturals... Amb mesures
polítiques concretes, amb la pràctica, malgrat els nombrosos exemples de
reconeixement formal i de progressos que hem fet fins al moment, que sí que
certament són, a la igualtat, a la vida quotidiana encara no és una realitat.
I avui també tenia a les meves mans cinc dades que mostren que la igualtat entre
homes i dones és un miratge, eh? És publicava al Crític I ho feia amb que, en
aquest cas, les dones hem sortit a treballar però encara els homes no han entrat a
casa a compartir les tasques domèstiques, o que treballen més però també cobren
menys i tenen menys salut, o bé que els rols i estereotips de gènere continuen
marcant-nos la vida. I això també ho hem intentat abordar des de la llei.
O allò que compta és el segell masculí, eh? I els Premis Nacionals de Cultura se’ns
posaven com un bon exemple del que volem canviar amb aquesta llei i hem
incorporat. O bé, doncs, les proves esportives o l’esport que es veu, no? Veiem
futbol i veiem rítmica o natació sincronitzada. O bé que la política encara és un
reflex de la societat i la permanència o renovació en la política és d’homes i dones.
Per tant, realment a la pràctica no gaudim dels mateixos drets i persisteixen les
desigualtats polítiques, econòmiques o socials, com us deia. I aquestes
desigualtats són el resultat d’estructures socials que es fonamenten en estereotips.
també en la llei hem intentat abordar trencar els estereotips des de tots els àmbits,
sobretot i especialment des de la coeducació. Des de ben petits els nens i les
nenes a l’escola o a casa també intentem... L?educació, la cultura, els mitjans de
comunicació, el món laboral, l’organització social, entre d’altres.
I sí, encara avui se’ns diu: «És que és molt difícil.» Encara se’ns diu i molt, avui
mateix, eh?, se’ns deia. És veritat, des de l’altra banda. Però hem de canviar de xip
i ho hem de canviar des del mateix cervell segurament en què ho tenim instal·lat
per poder fer realment el canvi. Ja no hi ha més excusa: ens hi hem de posar tots,
homes i dones, tots junts hem de fer el canvi de xip, les dones.
I més després d’aquest suspens de l’ONU, que ens deia la Rosa, que Espanya ha
suspès en el darrer informe sobre igualtat, en tots i en molts aspectes. No cal dir
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que els darrers quatre anys, eh?, i, en tot cas, senyora Rosa Amorós, segurament
el problema no és de l’Estat sinó que és del Govern del PP, perquè un govern de
l’Estat va fer una llei d’igualtat el 2007, que és la que avui teníem com a paraigua.
I, per tant, és un govern del PP el que ens ha fet recular quatre anys enrere en
aquesta igualtat en aquestes dades que ens han avaluat.
Per tant, realment el que pretén aquesta llei és aconseguir els canvis estructurals
necessaris i trencar els estereotips perquè la dona tingui el paper rellevant que li ha
estat vetat històricament. És molt fort dir-ho i quan ho sento m’hi sona, però és que
és així. I, per tant, cal garantir també els recursos per fer-ho possible.
Com els deia, després de presentar esmenes, el PSC hem establert els objectius
de major compromís o obligacions de la Generalitat i els ens públics en matèria de
contractació, d’ajuts vinculats a la igualtat, de mitjans de comunicació, d’esports,
coeducació, atenció a la salut, justícia, centres penitenciaris, urbanisme, medi
ambient,

mobilitat,

dona

i

món

rural,

compromís

pressupostari

per

al

desenvolupament, i també compromís amb els ajuntaments per fer possible que
els serveis que l’Estat a través de l’LRSAL els havia vetat realment els puguin
desenvolupar.
Per tant, també hem incidit a incorporar representació paritària a tots els òrgans a
nivell d’equips directius, amb una transitorietat per assolir-ho més llarga de la que
nosaltres volíem; en els usos del temps, conciliació, plans d’igualtat; en el paper
dels professionals de la igualtat, fonamental especialment a l’Administració; a
garantir el dret al propi cos, reducció dels factors de discriminació, el combat als
discursos d’odi i als estereotips, les dones en risc d’exclusió, la coeducació, en
nous capítols sobre la tecnologia de la informació, l’explotació sexual i prostitució,
amb el redactat en aquest cas justament perquè la Generalitat treballi per eradicarho o combatre-ho, sobretot amb assessorament a les dones que han estat
víctimes, o sobre el control d’anuncis de contactes, on la dona es veu discriminada
o en una situació de domini.
També ho deia abans la Rosa, mesures per garantir el compliment de la llei. És
important. La llei estatal no les tenia, aquí sí que les hem incorporat i creiem que és
important, a través del Síndic de Greuges. També l’observatori, mitjans estadístics,
per fer seguiment amb els indicadors.
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I el règim sancionador. No incorpora tampoc tots els objectius que voldríem en
aquest cas, però, bé, la rellevància i la transversalitat de la llei crec que mereix, i
també s’ha dit abans, que estigui a Presidència, vinculada a Presidència, perquè
és qui justament li permet i li dóna aquesta transversalitat.
El registre públic i obligatori de plans d’igualtat. No ens n’hem sortit.
Les exigències per aprovar plans d’igualtat. doncs, breu, més breu. De fet, portem
vuit anys de retard i, per tant, ja les hauríem de tenir. Per tant, potser només amb
un any ja en podríem tenir.
Els concerts educatius vinculats a l’educació mixta i coeducació, i una transitorietat
més breu.
Però, bé, en tot cas, ara crec que un cop l’aprovem, i puguem dir que l’aprovem
amb un consens molt ampli, segurament més ampli del que inicialment vam
començar i esperàvem, tenim la missió de fer que aquesta llei, impulsada pels
grups parlamentaris de la cambra –principalment, com deia, pel PSC, Iniciativa,
Esquerra Republicana i Convergència– sigui aplicada amb diligència pel Govern.
Que sigui aplicada pel Govern, el que tenim avui, per tant, el Govern actual, i
també pels que vindran després del 27-S, doncs, després que es convoquin
eleccions.
Per tant, també fer-ne difusió i pedagogia. Des de totes les entitats, des de tots els
partits polítics, des de totes les instàncies de la societat perquè realment
aconseguim fer aquest canvi estructural que pretén i que vol ser la llei, perquè així,
doncs, puguem aprovar amb la màxima nota quan se’ns pugui avaluar com avui
s’ha avaluat el Govern de l’Estat i ha suspès estrepitosament. Per tant, perquè des
d’aquí puguem dir amb orgull que traiem la millor nota possible.
Moltes gràcies de tot cor a tots i totes. I esperem, doncs, que després puguem
continuar treballant justament per fer realitat tot allò que la llei ens vol o permet de
transformar la societat.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)
La presidenta
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Tot seguit té la paraula, per a la defensa de les esmenes reservades, en nom del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya la il·lustre senyora Dolors
López.
Dolors López Aguilar
Moltes gràcies, presidenta. Consellera, públic que ens acompanya, diputats,
diputades, aquesta és una llei que pretén –dic «pretén», ja veurem després si
realment ho aconsegueix– donar resposta a una realitat social, i és que encara en
ple segle XXI no s’ha assolit la igualtat objectiva entre homes i dones. S’ha avançat
moltíssim en qüestions legals. Recordem que no fa tants anys la dona no podia
signar un contracte i necessitava el consentiment del seu marit, inclús per obrir un
compte bancari també necessitava la corresponent autorització marital, i ni tan sols
podia disposar dels seus propis béns sense aquesta autorització marital. I més
encara –i més encara. Recordem que tampoc no fa tants anys les dones no tenien
ni tan sols dret a vot.
Ha set una llarga evolució. Segurament hi ha dos fites importants: l’any 58, l’any
61, quan es van publicar dos lleis, reformes jurídiques que es van traduir en una
premissa. En una premissa que és la no-discriminació per raó de sexe respecte a
la capacitat jurídica de les dones, és a dir, respecte als seus drets i a les seues
obligacions.
Avui no solament hi ha una igualtat legal, que hi és, sinó que s’ha millorat
sensiblement en la igualtat real, és a dir, en la igualtat d’oportunitats. Però és cert,
queda encara molt camí per recórrer. I tot i que ens trobem que les dones a les
universitat tenen molt millors resultats acadèmics que els homes, això no es
transforma després en el fet que aquestes ocupin els llocs de responsabilitat, no?,
per ficar un exemple.
Hi ha hagut un llarg camí, un llarg camí que va començar amb uns canvis
econòmics, amb el desenvolupament de la indústria, amb l’èxode també del camp
a les ciutats, amb la generalització de l’educació, i que finalment es va traduir en el
fet que aquests canvis socials, perquè normalment sempre comencen, els canvis,
per la mateixa societat..., que es poguessin traduir en uns canvis legals. Aquest
seria el punt de partida amb el qual segurament tots els grups coincidim. Queden
coses per fer, queden qüestions per millorar, però no solament és responsabilitat
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de les dones, sinó també dels homes, en conjunt de tota la societat, i, per tant,
també de les administracions públiques, que tenen molt a dir i a fer en aquest
tema.
Però la pregunta que em faig és la següent: és aquesta llei l’instrument per
aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones? I la resposta és: no. és un
instrument però no és l’instrument.
I en primer lloc vull recordar que aquest debat ja es va produir l’any 2013, ara fa
dos anys. No devia semblar tan important, aquesta llei, quan es va deixar en un
calaix oblidada i quan, arran de la llei contra l’homofòbia, la consellera Neus Munté
va apostar per una llei genèrica de no-discriminació. Aquesta era el camí pel qual
apostava la consellera i que jo comparteixo. És a dir, que no es pot fer una llei per
a tots i cadascun dels col·lectius susceptibles que els seus drets siguin vulnerats.
Una llei genèrica de no-discriminació acull a tots i no exclou ningú.
Què ha passat perquè de ser una llei no necessària ara sigui imprescindible i s’hagi
d’aprovar en el penúltim, previsiblement –previsiblement–, Ple de la legislatura
quan no hi havia un consens per tirar-la endavant? Senzillament que el grup que
sustenta el grup del Govern hi tenia interès. I el Govern ho ha consentit a canvi,
suposo, de tindre un final feliç de legislatura.
Per tant, la primera qüestió que es planteja és la pròpia necessitat d’una llei en què
ni el mateix Govern creia. I, per tant, tinc la sensació que únicament es persegueix
l’oportunisme polític i no resoldre de veritat els problemes que afecten, que són
molts, la situació de la dona.
He de reconèixer, no obstant –he de reconèixer–, que el text que avui passa pel
Ple, que avui es sotmet a la seva aprovació, és sensiblement millor del que
inicialment es va presentar. Per aquest motiu, nosaltres al seu moment vam
presentar esmena a la totalitat. I, per tant, aquesta esmena a la totalitat inicial ara
no es traduirà en un vot en contra al conjunt de la llei.
No votarem en contra d’aquesta llei, encara que demanarem votació separada
d’alguns aspectes amb els quals no podem estar d’acord i que estan representats
en aquelles esmenes que hem reservat per al Ple i que mantenim vives.
I en aquest punt és just reconèixer la feina del diputat Sergio Santamaría, que ha
set el ponent del Grup parlamentari Popular en aquesta llei, i que ha realitzat tot el
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treball de presentació d’esmenes, d’assistència a les compareixences i també el
treball que hi hagut a la ponència. Com també vull reconèixer el treball de tots els
ponents, i molt especialment de la relatora.
I vull aquí també fer un incís. El fet que en aquests treballs, en tot aquest treball
previ, la visió d’un home –d’un home– hi hagi estat present..., jo crec que
segurament també aquesta visió diferent..., no? No hem de ser sempre dones les
que parlem d’igualtat entre home i dona. Segurament també ha donat una visió
diferent que ha enriquit també, o que ha pogut enriquir, els debats i, en definitiva...

Fitxer 34
...[treballs] de la ponència.
Llavors, quin és el problema des del meu punt de vista i des de la meua més
modesta opinió sobre aquesta llei? Doncs, miri, el problema d’aquesta llei és la
ideologia que la impregna, és una ideologia d’esquerres, és un llenguatge caducat,
parla de feminisme. No creuen que aquesta terminologia en ple segle XXI està
absolutament trasnochada i caducada? És una ideologia... (Remor de veus.) No, si
us plau, li agrairia, presidenta, que digués al públic que respectin les opinions
d’aquesta diputada. Gràcies, presidenta.
La presidenta
Sí, sí, senyora diputada. Senyores del públic, han de saber que no poden...
Dolors López Aguilar
Clar, els fa molta gràcia.
La presidenta
...ni aplaudir ni criticar ni...
Dolors López Aguilar
Jo entenc que potser sóc molt graciosa parlant, no?, però els demano que escoltin
amb atenció que potser veuran que en alguna cosa potser no compartiran..., però
com a mínim podran veure el meu raonament, no?
Jo crec que aquesta llei correspon a una determinada ideologia que vol aixecar la
bandera del progrés social i de manera contradictòria planteja, des del meu punt de
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vista, una regressió en molts aspectes. I em centraré en dos. Es reconeix amb
aquesta llei el dret de les dones al propi cos. Aquest eufemisme el que realment
propugna és el dret a l’avortament d’una manera lliure i sense reserves. Nosaltres
defensem el dret a la vida i defensem de les dones a ser mares, i per això vam
presentar una llei de maternitat, magníficament defensada per la diputada Marisa
Xandri, i que no va prosperar, el qual és una incongruència i demostra la ideologia
que defensa aquesta llei en alguns aspectes. Alguns drets són dignes de defensa i
altres drets..., de fet el dret suprem que és el dret a la vida no és digne ni tan sols
de ser considerat. Nosaltres en aquest punt demanarem votació separada i
demanarem que es voti la nostra esmena. Aquest és un tema enormement
sensible i no es tracta de buscar una legislació d’acord amb els principis personals
o individuals de cap persona. La voluntat legislativa ha de respectar la doctrina
constitucional i això significa que la salvaguarda del dret de les dones s’ha
d’amitjanar també amb la protecció del dret del no nascut, ja que aquest encarna
un valor fonamental, garantit per la Constitució com un projecte de vida humana, i
aquest és un bé jurídic que s’ha de protegir.
Altres aspectes que no compartim són les lleis paritàries, és a dir, les quotes; la
discriminació, encara que positiva, és discriminació. A la dona el que se li ha de
garantir és la igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol lloc. Aquest és l’objectiu
a assolir. Amb la quota no tractem les dones amb igualtat, sinó que permetem el
seu accés a través de la imposició. I des del nostre punt de vista aquesta no és la
millor manera. Em recordava fa uns moments, abans de començar la intervenció,
la Inés Arrimadas..., diu: «És casual que precisament aquells dos grups
parlamentaris que no estan a favor de les quotes tinguin dues dones candidates a
la presidència de la Generalitat?» Jo no sé si és casual, però en tot cas és una
realitat. Aquesta és una llei intervencionista. Si de veritat volem lluitar contra la
desigualtat entre homes i dones ho hem de fer des de l’arrel, des de l’educació,
des de tots els àmbits socials, però no des de l’intervencionisme ideològic.
Miri, hi ha una qüestió que a algú se li oblida i és que segurament una de les
qüestions més importants perquè la dona arribi a la igualtat és la independència
econòmica, és l’accés al mercat de treball. Per això celebro que, després de la
reducció històrica de l’atur el mes de maig, al juny també s’ha reduït; a Catalunya

21

Ple del Parlament / sessió núm. 57.2 / 8 de juliol de 2015

20.952 aturats menys. Aquesta és la millor política social, la creació d’ocupació, i
també és la millor política per afavorir la igualtat.
Em sembla molt necessària la conciliació de la vida laboral i familiar i la
racionalització d’horaris. Segurament els polítics, les polítiques també hauríem de
donar exemple, no?, i hauríem de reivindicar més sovint aquesta racionalitat. De
fet, el nostre grup ha presentat dues propostes en aquest sentit al Parlament de
Catalunya, que van ser aprovades per unanimitat, però hem de començar a ficar fil
a l’agulla i que no es quedin en meres declaracions d’intencions i prou. Crec que
aquest és un dels aspectes positius de la llei, no?, que contemple aquesta qüestió.
Un aspecte en el qual nosaltres hem presentat esmena i que no ha set acceptada
però que conservem i reservem viva perquè entenem que és important és el tema
del burka, que és una qüestió rellevant. Si volem defensar la igualtat entre home i
dona no podem admetre que cap dona vagi amb la cara tapada. És una qüestió de
llibertat, de dignitat i d’igualtat també de la dona.
Sancions. Nosaltres no votarem i demanarem votació separada de la secció
tercera del capítol 5, que fa referència a les sancions. Hem comparat amb altres
lleis, no? N’hi ha algunes que contemplen sancions però només respecte a les
empreses, no respecte als particulars.
En definitiva, aquesta no és la nostra llei, eh? –no és la nostra llei–, no és la llei
que ens hauria agradat a nosaltres. Malgrat això, ho repeteixo, no votarem en
contra, i no ho farem perquè valorem els aspectes positius. Però sí que, com ho
hem anunciat, demanarem votació separada d’alguns articles, en els quals sí que
votarem en contra perquè entenem que traspassen línies vermelles ideològicament
parlant, no? Però creiem que aquesta llei en molts aspectes, en aquells en els
quals nosaltres demanem la votació separada, no va a favor de la igualtat, tot el
contrari, crea desigualtat i atempta contra la llibertat i els drets de les dones en els
aspectes que abans he esmentat.
Moltes gràcies, presidenta.
La presidenta
En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Alternativa té la
paraula la il·lustre senyora Marta Ribas.
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Marta Ribas Frías
Gràcies, presidenta. Vicepresidenta, diputades, diputats... Saludar especialment
aquest públic de luxe que tenim avui seguint en directe en el Ple del Parlament de
Catalunya el debat d’aquesta llei, el debat final, i la gent que ens està seguint
també des de fora, moltes dones interessades en aquesta llei, moltes dones que fa
molts anys que fan seguiment i lluita perquè hi hagi aquesta llei i que segur que
avui, doncs, estan amatents a què passa al Parlament de Catalunya. Un agraïment
a totes aquestes dones que han estat lluitant tot aquest temps. Un agraïment
especial a totes aquelles que ens han ajudat tant en la tramitació actual de la Llei
d’igualtat de dones i homes per totes les aportacions que hem rebut. Totes han
estat escoltades, moltes d’elles han estat repercutides en les 560 esmenes que
s’han fet des dels grups parlamentaris. I, com saben i ja ha explicat abans la
relatora de la ponència, un 85 per cent d’aquestes esmenes han estat
incorporades. I per tant moltes de les vostres idees, de les vostres reivindicacions
estan en aquest text que avui posem a votació. Moltes estan en les esmenes que
estem mantenint vives els grups parlamentaris i que no s’han incorporat, també, en
aquest text que avui posem a votació. I vaig breument als agraïments de rebut que
han fet totes, però que són sincers. Agrair també la feina de tota la resta de les
ponents en aquesta llei, i permetin-m’ho, especialment a la Violant Cervera, a la
relatora, que ha tingut una cintura extraordinària. I no crec que li agradi que digui
això, però ha estat especialment una cintura extraordinària, crec, per fer anar el
text cap allà on ens hem sentit còmodes, com deia fa un moment la diputada del
Partit Popular, les que tenim una ideologia progressista i feminista. Això vol dir que
vostè ha fet que un govern que la seva intenció era que no hi hagués una llei
d’igualtat de dones i homes i que no hi hagués inicialment una llei d’LGTBfòbia,
sinó una llei global, marc, contra la discriminació, ha acabat aprovant una llei
contra l’LGTBfòbia i avui aprovarem una llei d’igualtat de dones i homes.
D’on venim? Doncs, mirin, venim del que tenim, una societat absolutament
desigual, una societat en què el masclisme existeix –abans hi feia referència també
la portaveu socialista–, amb declaracions com les d’avui, molt reprovables, de
l’alcalde de Granada, però amb un masclisme que mata. I avui hem començat el
Ple de Parlament de Catalunya recordant noves víctimes de la violència masclista
a Catalunya, on la igualtat és un miratge, i ens ho deia abans també la portaveu
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socialista; avui ens ho recullen amb dades també a la revista digital Crític en un
nou bloc, que els recomano que consultin, de les companyes Maria Freixanet i
Maria de la Fuente, amb dades com que les dones en les darreres dècades hem
sortit a treballar, ens hem incorporat al món laboral, i en canvi els homes no han
entrat a casa. Els homes dediquen catorze hores i mitja setmanals a les tasques de
la llar, les dones el doble. Però és que a més les dones treballem més, treballem
una hora el dia més de mitjana si sumem la feina remunerada i la no remunerada,
però tenim menys diners. Els homes cobren un 25 per cent més que les dones en
global, no només perquè hi ha aquesta tasca no remunerada de les tasques de la
cura i de la llar, sinó perquè a més les dones tenim feines més precàries, més
parcials i en sectors socialment menys valorats i patim també una escletxa salarial.
Dues dades només d’aquells elements potser més cabdals actualment del que són
les desigualtats a la nostra societat, que també són brutals en les desigualtats de
gènere.
D’on venim? Venim de trenta-cinc anys de la recuperació del Parlament de
Catalunya, quaranta anys fa aquest any que es va morir Franco, i no tenim llei
d’igualtat a Catalunya. Hi havia llei d’igualtat espanyola, hi ha llei d’igualtat
andalusa, basca, gallega, més o menys reeixides, però les han anat aprovant. I a
Catalunya fa nou anys d’un estatut de Catalunya que ampliava les competències
de la Generalitat en matèria de gènere, que defineix un model de societat basat en
la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, que reconeix el dret de les dones a
participar en igualtat de condicions que els homes en tots el àmbits, siguin públics
o privats. I tot això no ho hem desenvolupat fins ara en una llei. Hi va haver un
intent molt ambiciós en el Govern d’entesa però no va arribar a bon port;
l’avançament electoral del 2010 va fer que aquell text, molt participat, amb més de
quatre-centes organitzacions participant-hi, no arribés a tramitar-se, a debatre’s en
aquest Parlament de Catalunya. Ho vam tornar a intentar a la legislatura passada;
CiU i PP ens ho van tombar al primer debat. I ho hem tornat a intentar en aquesta
legislatura i aquesta vegada sí que arribem al dia d’avui.
Partíem d’un text molt millorable, ens ho vau dir totes les que vau estar participant
en el debat d’aquesta llei, un text millorable en estructura, en les eines legislatives,
en la necessitat de concreció. Era un text de molta promoció però molt poca
obligació. Un text molt actualitzable a les circumstàncies actuals de les dones i dels
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homes, un text realment millorable quant a llenguatge i quant als termes usats per
fer-lo, sí, més progressista i feminista.
I on estem avui? Doncs, amb molts canvis en aquell text. Via negociació, via parlar
molt, via aportacions fetes des de fora i via crec que bona escolta per part dels
grups parlamentaris per després transmetre-ho, hem incorporat, com els deia,
bona part d’aquelles 560 esmenes presentades i hem fet que sigui un text més
concret, més imperatiu, amb obligacions. S’ha recuperat el llenguatge feminista:
parlem de patriarcat, parlem d’androcentrisme en aquest text de llei, evidentment,
parlem de multidiscriminacions. Hem ampliat de forma important les definicions i
els principis d’actuació d’aquesta llei, que és, com vostès saben, molt important en
una llei d’aquest tipus; amb obligacions clares per a les administracions públiques,
la Generalitat i els ens locals; amb l’obligació de pressupost per complir la llei i amb
l’obligació de la Generalitat de completar o complementar el pressupost dels ens
locals perquè també puguin complir amb les seves obligacions de llei; amb
obligació de visió de gènere en les estadístiques i en les dades, amb una eina com
un observatori per treballar-les després, per treure conclusions, per fer
recomanacions en les polítiques públiques; amb obligació de perspectiva de
gènere en totes les polítiques i en totes les seves fases, des que es dissenyen les
polítiques fins que s’avaluen les polítiques; també els pressupostos públics amb
perspectiva de gènere; obligació de tenir professionals d’igualtat; de representació
paritària en els òrgans col·legiats, obligació de fer plans d’igualtat des de
l'Administració pública i mesures extres en la funció pública; clàusules socials per
promoure la igualtat via contractació pública i avaluació i seguiment després
d’aquestes clàusules socials i d’allò que es diu...

Fitxer 35
...obligació de les entitats, els col·legis professionals, els sindicats, de promoure la
participació activa de les dones i la presència paritària a les direccions. Propostes
decidides de canvis en favor d’un ús més racional i igualitari del temps. Sí, en
aquesta llei apareixen propostes de treball del tema del temps. Seguirem treballant
amb comissions i amb el Govern, etcètera, per seguir avançant en aquest tema.
Però les dones, en la Llei d’igualtat de dones i homes, ja hem col·locat –en una
llei– polítiques del temps. Eliminació d’estereotips i discriminació als mitjans de
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comunicació, jocs, cultura, prohibició d’aquella publicitat que tracti un sexe com a
inferior o que ens cosifiqui. Un nou article sobre assetjament sexual, un nou article
sobre tràfic i explotació sexual. Mesures concretes sobre mobilitat, urbanisme i
medi ambient amb perspectiva de gènere.
I, el darrer capítol, el síndic com a òrgan on podrem anar a recórrer per reclamar
allò que no es compleixi d’aquesta llei, l’observatori que els deia per treballar les
dades i un règim sancionador.
Però hi falten coses, ha quedat molt fluix l’article d’universitats i per això aquest
grup parlamentari, igual que Esquerra Republicana, hem demanat un vot particular
per, com a mínim, recuperar el text original de la proposició de llei en aquest
article. Ha quedat molt fluix l’eix social, al nostre parer. Ens falta una aposta
decidida de mesures contra la pobresa, mesures. Per nosaltres, aquestes mesures
és la renda garantida de ciutadania.
Fa pocs dies un informe de Save the Children, que es titula «Més soles que mai»,
ens deia que a Catalunya un 43,3 per cent dels infants que viu amb un dels dos
progenitors es troba en situació de pobresa i risc d’exclusió; la majoria d’aquestes
famílies són «monomarentals». Ens calen mesures contundents, en aquest sentit, i
no hi són.
Ens calen més serveis públics de proximitat d’atenció a la infància. Els estic dient
temes que hem mantingut nosaltres com a esmenes vives a votació fins avui, el dia
del Ple. Ens cal coherència: si parlem de coeducació, no podem estar
subvencionant amb diners públics aquelles escoles que segreguen per sexe. Ens
calen drets econòmics i laborals molt més contundents, com calcular el valor
econòmic del treball domèstic i de cura, allò que els deia al principi de tot, aquella
hora de més que fem les dones de feina i que, en canvi, no estem cobrant, per
tenir en compte, com a mínim, aquestes dades quan es dissenyen les polítiques
socials i econòmiques des del Govern. Probablement aquesta esmena, que també
l’hem mantingut, s’aprovarà; serà un èxit més del moviment feminista que això
s’incorpori a la llei.
Ens cal regular els drets de les treballadores domèstiques. Ens cal anar més enllà
que la llei espanyola quant a obligació de plans d’igualtat a les empreses, perquè,
a Catalunya, la majoria de les empreses no tenen més de 250 treballadors i, si no
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anem més enllà, la majoria de les empreses de Catalunya no tenen obligació de fer
plans d’igualtat. Ens cal finançament per a l’emprenedoria femenina; també ho
mantenim viu, potser es podria aprovar. I ens cal més valentia en la paritat, en els
òrgans consultius, en els jurats..., que hi hagi quotes –quotes–, en els consells
d’administració de les empreses, sí, perquè només hi ha un 14 per cent de dones
en aquests consells d’administració, o ens calen llistes cremallera en les
administracions públiques, en les eleccions. També ens cal més contundència en
elements com el règim sancionador, com fer que l’ICD depengui de Presidència o
com anar al llenguatge que realment sigui no sexista.
Mirin, molt breument em voldria posicionar respecte a les esmenes de la resta. Dirlos que majoritàriament votarem en contra de les del Partit Popular i de les de
Ciutadans, tot i que en algunes en què podem coincidir parcialment, però, per
inconcreció, ens abstindrem. Votarem a favor de les del PSC, majoritàriament, i de
les d’Esquerra i la CUP, tot i que també en algunes, per contradicció amb esmenes
nostres, ens abstindrem.
I voldria acabar posicionant-me en global. Els dèiem al principi del debat d’aquesta
llei que nosaltres volíem una llei d’igualtat, però no qualsevol llei, que volem una llei
si és que parla de drets i els garanteix, una llei si posa al centre la vida, els usos
del temps i els drets sexuals i reproductius, la diversitat i les discriminacions
creuades. Una llei que plantegi mesures per acabar amb el sostre de vidre, però
també amb el terra enganxifós que ens trobem en l’àmbit laboral. Ho hem
aconseguit? Doncs Déu n’hi do –Déu n’hi do–, ara sí podem dir que tenim, per fi,
llei d’igualtat catalana i és mèrit del llarg camí de la lluita feminista. Però hi arribem
amb un gust agredolç, com el que tenen els col·lectius feministes, perquè no heu
pogut participar com hauríeu volgut per la tramitació d’urgència d’aquesta llei. Un
gust agredolç també per part dels grups parlamentaris perquè la urgència ha fet
que no hàgim pogut fer, amb més calma i segur que millor, aquesta llei. Un gust
agredolç perquè totes som conscients que, és cert, aquesta llei no garanteix un
canvi immediat, ni real; aquesta llei, però, obliga especialment les administracions
públiques a prendre mesures i obres moltes portes a canviar molts aspectes de la
nostra societat per fer camí cap a una igualtat real, però aquestes portes només
s’obren de bat a bat si hi ha voluntat política. Ens agafarem al toc dolç d’aquest
gust agredolç per valorar que tenim aquesta eina, una eina que ens toca lluitar per
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impulsar-la fins als seus límits i més enllà, i això vol dir guanyar l’hegemonia
d’esquerres i feminista a les eleccions, però també al debat social, per rebatre amb
contundència tots aquells i aquelles que encara pensen que no cal garantir la
paritat a tots els òrgans i espais de decisió per tenir una democràcia real i
completa.
A tots aquells que pensin que, aprovant la llei, es renta la cara a un govern que ha
jugat en contra de les minses conquestes d’igualtat que ja havíem assolit en lluites
prèvies i no han facilitat noves eines, vicepresidenta, ben al contrari, han estat
retallant en escoles bressol, en llei de serveis socials, en dependència, en
ocupació, en ocupació pública!, molt feminitzada, han estat retallant. A vostès avui
també els estan suspenent en aquesta avaluació del compliment de la CEDAW,
que avalua el Govern espanyol, però també les comunitats autònomes; a vostès
també els estan suspenent.
Però ens agafem al gust dolç, els deia, i avui aprovarem aquest text, avui fem un
pas endavant, però el camí és molt llarg i continuarem lluitant, lluitant perquè allò
que creiem que encara li manca a aquesta llei i que hem mantingut amb esmenes,
un dia o altre, més d’hora que tard, esperem-ho, s’acabi aconseguint. I lluitant
perquè ben aviat hi hagi majories en aquest país que no només pretenguin aplicar
les obligacions que prefixa aquesta llei, sinó que també es prenguin com a
obligació obrir de bat a bat totes aquestes portes que ens deixa entreobertes,
aquesta llei. Aquesta llei no només cal aplicar-la, cal desbordar-la, cal fer que quedi
curta. Senyora Amorós, ens parlava abans, «si fóssim estat, si fóssim estat»; si
fóssim estat governant per segons qui moltes d’aquestes portes no només
quedarien només entreobertes, sinó que es tornarien a tancar. Hi ha esperança,
però, hi ha esperança que al setembre es tombarà la truita cap a un país amb un
govern més lliure, però sobretot més just i més feminista. (Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera
Seguidament, per a la defensa de les esmenes reservades del Grup Parlamentari
de Ciutadans, té la paraula la diputada Inés Arrimadas.
Inés Arrimadas García
Gracias, señora presidenta. Señora consellera. También saludo a las personas que
nos acompañan desde el público, representantes de entidades que llevan muchos
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años luchando por la igualdad y luchando por los derechos de las mujeres, sean
bienvenidas.
Yo también quiero agradecer, por supuesto, a las personas que han participado en
el trabajo de la ponencia, los servicios jurídicos, los servicios técnicos, en especial
a la letrada Esther Andreu, que ha tenido mucha paciencia con nosotros hasta el
último momento y también, por supuesto, a la diputada relatora, la señora Violant
Cervera, que sin duda hay que reconocerle la labor que ha llevado a cabo, sus
ganas de llegar a un consenso y su trabajo, difícil, de ser ese puente entre el
departamento, entre los grupos parlamentarios y las entidades que trabajan por la
igualdad de las mujeres. Por tanto, desde aquí, el más sincero reconocimiento. Y
también, por supuesto, al resto de compañeras y compañero de la ponencia, la
señora Rosa Amorós, la señora Montserrat Capdevila, Marta Ribas, Dolors López,
también Sergio Santamaría y la señora Isabel Vallet. La verdad es que creo que la
ponencia se ha desarrollado en un ambiente de cordialidad y de consenso que es
de agradecer.
Pero, dicho esto, yo también tengo que reiterar una crítica que hemos repetido en
varias ocasiones y es que para nosotros es intolerable que esta ley se haya
tramitado con la excesiva urgencia que se ha hecho. Y no lo digo solo porque ha
dificultado realmente la labor parlamentaria, sino porque ha impedido que muchas
personas que llevan muchos años trabajando por la igualdad no hayan podido ni
siquiera hacer una comparecencia en el Parlamento de Cataluña en relación con
esta ley. A nosotros nos parece una pena, nos parece que se ha dejado esta ley
dos años en un cajón; recordemos que la primera tramitación a la totalidad fue
hace más de dos años. Y, por tanto, yo creo que las formas también son
importantes, sobre todo cuando estamos debatiendo de un tema tan fundamental
como la igualdad de hombres y mujeres.
Dicho esto, nosotros hemos votado siempre a favor de la tramitación de esta ley,
como todos ustedes saben, porque estábamos dispuestos y encantados de que se
debatiera en este Parlamento una ley de igualdad, una ley de igualdad entre
hombres y mujeres por una sencilla razón y es que en nuestra sociedad, en pleno
siglo XXI, en un país de la Unión Europea, existe desigualdad entre hombres y
mujeres, sigue existiendo discriminación por el simple hecho de ser mujer. Y, por
tanto, es necesario una apuesta decidida, un trabajo continuo e ir más allá para
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avanzar en la igualdad efectiva; no podemos confundir la igualdad real, la igualdad
efectiva diaria con una igualdad que sí que hemos conquistado las mujeres y es
que es la igualdad de derechos o la igualdad formal. No es lo mismo igualdad de
derechos que igualdad real y efectiva y, sin duda, estamos aun muy lejos de tener
una igualdad entre hombre y mujeres.
Hay personas que piensan que esto no es así y hay personas que piensan que ya
estamos en un momento en el que existe igualdad entre ambos sexos y yo creo
que solo hay que recordar determinados datos objetivos que son incontestables y
es que, por ejemplo, más del 90 por ciento de los permisos de maternidad se lo
piden las mujeres, como si el cuidado de los hijos los primeros meses de vida
correspondiera únicamente a uno de los progenitores. O más del 90 por ciento –
mucho más del 90 por ciento– de las excedencias o de las reducciones de jornada
para cuidados de familiares también son solicitadas por mujeres. O los datos que
recordaba la señora Ribas de las diferencias de horas destinadas por hombres y
mujeres a las labores familiares o del hogar. Yo creo que es incuestionable que
aun las mujeres y los hombres no hemos asumido el mismo rol o que no tenemos,
quizás, el mismo rol social o sobre nosotros nos recaen, quizás, los mismos
estereotipos. También hay muchísimas diferencias en cuanto al número de
mujeres que están en consejos de administración de empresas –es un dato
objetivo– o mujeres emprendedoras que inician por sí mismas un negocio. Por no
hablar de los datos de violencia doméstica; yo creo que es la máxima expresión,
hoy día, de esta desigualdad, que siguen desgraciadamente cada año muriendo
decenas de mujeres en manos de sus parejas o exparejas.
Y yo creo que una de las cuestiones más fundamentales que afecta a las mujeres
en el ámbito laboral es la maternidad. Si uno compara los datos de tasa de
ocupación entre mujeres jóvenes sin cargas familiares, hay bastante similitud entre
la tasa de ocupación de hombre y mujeres, pero esta tasa desciende
estrepitosamente cuando la mujer decide ser madre. Yo creo que ahí está una de
las claves también de un problema económico de primer nivel que tenemos y es
que somos uno de los países con menor tasa de maternidad del mundo, y eso no
es un problema solo social, esto es un problema económico; la desigualdad entre
hombres y mujeres no es solo una injusticia, es un problema económico de futuro.
Las sociedades desiguales son sociedades muy poco competitivas y, por tanto, a
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mí lo que me gustaría es que las políticas de igualdad dejaran de verse como
políticas de mujeres, son políticas de igualdad en la sociedad, afecta por igual, la
discriminación y la desigualdad contra las mujeres, a los hombres y a las mujeres,
porque todos –todos– recibimos los efectos negativos en materia social, en materia
económica.
Por tanto, yo creo que el hecho de que en la ponencia siempre estemos mujeres o
que incluso la inmensa mayoría de las personas que han venido a comparecer
para esta ley sean únicamente mujeres yo que también es significativo, porque
tenemos que hacer que las políticas de igualdad sean tan de hombre como de
mujeres.
Nosotros, por tanto, estamos a favor de impulsar medidas y esta ley era necesaria,
es necesario seguir dando pasos en materia de igualdad y, además, recogemos
recomendaciones que se están haciendo a nivel de la Unión Europea. No
olvidemos que esta de discriminación no es solo propia de nuestro país, sino que
también

hay

datos

muy

preocupantes

a

nivel

de

la

Unión

Europea;

desgraciadamente, nosotros estamos en el vagón de cola. Pero nosotros estamos
de acuerdo y por eso apoyaremos la mayor parte de esta ley con las medidas de
sensibilización y formación desde edades tempranas, tanto desde el mundo
educativo como desde el mundo de los medios de comunicación, familiar, etcétera,
debemos ir superando viejos roles o viejos estereotipos que siguen etiquetando de
manera diferente a mujeres y a hombres. Yo lo dije en el debate de totalidad, a las
mujeres no se nos da mejor...

Fitxer 36
genéticamente limpiar o cuida de niños o cuidar de personas mayores, ni se nos da
peor ejercer puestos de responsabilidad o trabajar bajo presión, son roles que
hemos asumido durante siglos y que tenemos que ir corrigiendo, evidentemente,
con el tiempo y eso solo se consigue con una sensibilización y con una formación
transversal en los diferentes ámbitos de la vida.
Otra de las cosas que tenemos que mejorar, sin duda, es la incorporación de la
mujer al mercado de trabajo y la eliminación de cualquier tipo de discriminación,
como decíamos antes, por motivos de maternidad o de cualquier otra índole.
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Nosotros tenemos propuesta, no solo las que se incluyen en la ley a nivel
autonómico, sino también a nivel nacional como, por ejemplo, potenciar la custodia
compartida, que puede ser un buen mecanismo para favorecer la incorporación de
las mujeres al mercado de trabajo, o una medida importante, que es el
complemento salarial de les rentas más bajas. Es un hecho que hay muchas
personas, sobre todo, desgraciadamente, mujeres, que no pueden acceder a un
puesto de trabajo porque, realmente, el sueldo es tan bajo que no le compensa
tener que dejar a sus hijos en la guardería o tener que pagar el transporte, dejar a
alguien con sus padres que están enfermos y deciden –deciden, si se puede decir
«decidir» a esto–, se ven obligadas a quedarse en casa asumiendo estos roles.
Nosotros lo que proponemos es un complemento salarial para estas rentas más
bajas que sí que hará que muchas mujeres, y muchos hombres también, por
supuesto, puedan dar ese salto y que sí que les compense realmente el poder
trabajar y poder llevar hacia adelante todas sus cargas familiares de una manera
digna. Y también muchísimas medidas en conciliación familiar. Una de las claves
del tema de potenciar la racionalización de horarios o el teletrabajo, las medidas de
conciliación, es que es productivo también para las empresas. Hay que hacer una
labor también de pedagogía con todos, empezando por nosotros también en el
ámbito político, en el ámbito empresarial, en el ámbito docente, para explicar que
una correcta conciliación no es solo justa socialmente, sino que es rentable
económicamente, porque las empresas que tienen medidas de conciliación familiar
suelen ser empresas más rentables, porque tienen a trabajadores más motivados,
a trabajadores que, sin duda, producen más en menos tiempo y eso será bueno
para nuestra economía y también para las familias de este país.
También hay que, por supuesto, aumentar los servicios sociales, la red de
guarderías, la red de atención a las personas mayores, porque eso liberará a
muchas personas, sobre todo, desgraciadamente, mujeres que asumen ese rol de
cuidadora. Y luchar contra la violencia de género. En definitiva, estoy haciendo un
repaso de medidas que se han incorporado en la ley, medidas que no solo se
podrán garantizar con la ley, sino que las administraciones públicas deberán hacer
un paso más allá y que nosotros estamos absolutamente de acuerdo.
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Pero también déjenme que reserve parte del tiempo de la intervención a explicar
cuáles son los aspectos de la ley con los que no estamos de acuerdo y sobre los
cuales pediremos votación separada.
Nosotros nunca vamos a basar la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres
en un sistema impuesto de cuotas. Nosotros reconocemos que hay muchas
personas de buena fe que, en un intento de alcanzar la igualdad entre hombres i
mujeres, apuesten por este modelo, pero a nosotros no nos convence. Las cuotas
tienen algunos efectos positivos, sin duda, que se tienen que reconocer, por
ejemplo, la visibilidad de mujeres en puestos importantes, en política, etcétera,
pero tienen muchos efectos negativos que, para nosotros, son superiores a los
positivos y lo único que decimos es que, en este debate, aquellos que hacen esta
defensa a ultranza de las cuotas, deberían ser también capaces de reconocer los
problemas que generan las cuotas. Y vuelvo a insistir en un tema, las cuotas en el
ámbito político limitan la democracia interna de los partidos y eso ustedes
asúmanlo, reconózcanlo, al menos, y al final decidirán que las consecuencias
positivas son más mayores que las negativas, pero reconozcan ustedes que las
cuotas en política limitan la democracia interna de los partidos. Y ustedes quieren
imponer una lista cremallera que puede imponer situaciones realmente injustas
contra las propias mujeres y les pongo un ejemplo, que está aquí mi compañera
Carina Mejías y que ha entrado por la puerta grande en el Ayuntamiento de
Barcelona, los tres primeros puestos eran mujeres, con su ley, habría que eliminar
a mujeres que han sido elegidas democráticamente en unas elecciones primarias,
porque nosotros hacemos primarias, para asumir puestos de responsabilidad.
Nosotros creemos que situaciones puntuales de injusticia no van a solucionar una
injusticia mayor. Y, de verdad, que hay mucha gente de buena fe que está a favor
de las cuotas, pero nosotros no vamos a apostar por un modelo de imposición de
cuotas para conseguir un objetivo común que compartimos, que es seguir
adelantando, seguir luchando por la igualdad entre hombres y mujeres.
Las cuotas son igualdad de resultados que, a veces, esconden el verdadero
problema, que es la igualdad de oportunidades. Las cuotas no solucionan los
problemas de desigualdad de oportunidades que sufrimos las mujeres, es una foto
final, una foto que sale bien, es un reparto más o menos equilibrado, pero no
soluciona los problemas de base y nosotros lo que queremos garantizar es que
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haya igualdad de oportunidades y que no haya impedimentos para la meritocracia
y que hombres o mujeres estén donde se merecen cada uno, independientemente
del sexo que tengan.
Después, también pensamos que hay que modernizar las políticas de igualdad. No
podemos llevar las políticas de igualdad a un campo en el que generen
desafección. Si seguimos defendiendo según qué cosas que ya no tienen mucho
sentido en el siglo XXI, va a haber muchas personas que se alejen de las políticas
de igualdad y siguen siendo necesarias. Por tanto, para defender las políticas de
igualdad también hay de defender una forma de hacerlas que sea también
adecuada a los tiempos que corren y hay determinadas prohibiciones o
criminalizaciones que ustedes defienden en la ley que nosotros, sinceramente,
pensamos que están pasadas de moda.
Y, después, respecto a la subvención a las escuelas, nosotros siempre hemos
defendido lo mismo, la escuela pública y los recursos públicos deben ir destinados
a un modelo de escolarización mixta, por supuesto, debe ser el modelo público
normal en el que niños y niñas estén trabajando en igualdad, pero no
criminalizamos aquellas familias que legítimamente quieran que sus hijos reciban
una educación diferente y lo que nosotros proponemos es algo sensato y es que
se dé preferencia, por supuesto, a las escuelas mixtas y que, con el tiempo, pues,
evidentemente, vaya desapareciendo este sistema actual de concierto con las
escuelas que hacen esta diferenciación. Pero, si se aprobara la enmienda que
ustedes tienen ahora mismo, podríamos dejar desatendidas zonas de Cataluña
que no tendrían cómo dar esos servicios públicos de educación; estaríamos
truncando las expectativas de muchas familias que han elegido libremente ese
sistema. Nosotros tenemos un sistema mucho más sensato, mucho más viable,
que Carlos Carrizosa ha defendido muchas veces.
Y, por último, creemos que la mejor manera de atender la discriminación es
hacerlo de una manera coordinada y estamos de acuerdo en que se apruebe en el
Parlamento, que era una promesa de la señora consellera, que parece que no ha
tenido tiempo en esta legislatura, de hacer una ley paraguas contra todas las
discriminaciones.

La

discriminación,

desgraciadamente,

a

veces,

es

multidimensional y muchas personas sufren diferentes tipos de discriminaciones.
Por tanto, lo más lógico es que la lucha contra la discriminación se haga de una
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manera coordinada, se optimicen los recursos, por cierto, se haga de una manera
eficiente y eficaz y, por tanto, nosotros estaremos a favor de todas esas medidas
que vayan encaminadas a coordinar y a gestionar de una manera integrada y
eficiente todas las muestras de discriminación que, desgraciadamente, en nuestra
sociedad, son muchas.
Por tanto, vamos a votar a favor de esta ley, porque es necesario seguir trabajando
por la igualdad, porque estamos muy lejos todavía de la igualdad efectiva y real
entre hombres y mujeres, pero vamos a pedir votación separada de estos puntos
en los que discrepamos legítimamente y estos puntos en los que, simplemente,
nosotros defendemos un modelo de igualdad de hombres y mujeres que no
imponga la igualdad, sino que la garantice y, por tanto, vamos a pedir
determinadas votaciones separadas, algunas de ellas van a ser para votar en
contra y algunas para abstenernos. Pero, en cualquier caso, reitero el
agradecimiento, también las felicitaciones a muchas de las entidades que llevan
muchos años trabajando por la igualdad y esto solo es el principio, es un granito
más, es un pasito más en un largo camino que tenemos todos, hombres y mujeres,
por alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la sociedad.
Muchas gracias.
La vicepresidenta primera
A continuació, per a la defensa de les esmenes reservades del Grup Mixt, té la
paraula la diputada Isabel Vallet.
Isabel Vallet Sànchez
Doncs, bé, bona tarda. Jo també vull començar amb una prèvia. Jo diria que és
obligatori abans de començar pels agraïments, és una prèvia trista, és una prèvia
que avui mateix es recordava en aquest Parlament, és el context negre de la
violència contra les dones, és, segons l’Organització Mundial de la Salut, una de
les principals causes de mort de les dones entre quinze i quaranta-quatre anys, és
que ja van set les dones assassinades als Països Catalans el mes passat, tres en
l’última setmana i, finalment, doncs, expressar des del nostre punt de vista la xacra
social que significa ara mateix que cada setmana ens hàgim d’afrontar a una nova
dona morta, perquè les dones, encara que els mitjans de comunicació no se’n facin
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ressò, no morim perquè sí, ens assassinen i ens les assassinen. Per tant, lleis com
aquesta poden incidir en això? Ho veurem.
En tot cas, sí que vull fer un agraïment no només a totes les dones que esteu, a
totes les dones que estan seguint-ho des de les cases, també a les ponents de la
llei, que també igualment que han fet les altres diputades, crec que s’ha treballat
amb una voluntat d’arribar a acords, que sempre s’ha fet, entenc, no subordinant
aquests acords polítics a la voluntat dels partits i, per tant, intentant treballar una
llei que transcendeix molt més, doncs, d’aquestes quotes de poder que ara mateix
teníem els partits, crec que això ha sigut positiu i crec que això és el que fa que ara
mateix tinguem una proposta de llei amb certa més qualitat del text que es va
presentar en primera instància.
Sí que vull fer també un agraïment, com han fet la resta de diputades, a la relatora.
Crec que, segurament, si no s’hagués treballat d’aquesta manera, de la manera en
la qual la relatora de Convergència i Unió va treballar, segurament, la CUP no
estaria ara mateix votant aquesta llei i ho dic, perquè crec que sí que s’ha fet un
gran esforç per incorporar el que nosaltres enteníem que eren les línies vermelles
sobre una llei que pretenia eliminar desigualtats estructurals i aquestes línies
vermelles és el que, d’alguna manera, intentaré explicar.
Mai agrairem prou, i això sí que ho vull ressaltar també, doncs, tota la feina que ha
fet el moviment feminista per insistir i per persistir, quan ningú ho feia, per recordarnos, per mai abandonar, per plantar la batalla política sempre que ha calgut, per,
en definitiva, situar sempre al centre de tota acció política el dret de les dones a
tenir una vida que valgui la pena viure i, per tant, a elles, a totes les que ens han
ajudat en la redacció de les esmenes, a totes les que ens han ajudat a posicionarnos, doncs, el més sincer agraïment.
I, ara, sí i, des del punt de vista de la metodologia, lamentant també el que s’ha dit
abans, l’extrema urgència a l’hora de tramitar una llei tan important, no?, una llei
que vol transformar la societat d’arrel o que hauria de voler transformar la societat
d’arrel i també el fet de la poca, diguem-ne així, la poca incidència real que el
moviment feminista ha tingut a l’hora de treballar-la, que ho ha fet mitjançant
compareixences bastant curtes que han permès aprofundir poc en el debat de la
llei i que, segurament, ho han fet mitjançant els partits, quan ho haguessin pogut
fer, és a dir, haguessin pogut considerar aquesta llei una oportunitat per a innovar
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també en la tècnica parlamentària, en tant que volem que sigui una llei duradora,
una llei que no estigui sotmesa a cap govern de torn.
I, ara, sí jo diria que, tot i que ja he expressat que votarem a favor de la llei, sí que
entenc que la llei té moltes limitacions, que en té algunes d’importants i algunes
salvables. Una, la primera, que és la que nosaltres entenem que intentava
resoldre’s no ha quedat del tot resolta i és sobre la que volem començar a
argumentar.
Nosaltres enteníem que tindre al davant, no?, una llei d’igualtat permetia, permet,
ha de permetre visualitzar totes aquestes estructures d’explotació que hem patit les
dones en la història i que hem patit ara, és a dir, mitjançant aquesta visualització,
mitjançant veure què és el que ens explota, què és el que ens fa estar submises,
podem, en tot cas, pensar marcs polítics per a intentar solucionar aquests
problemes. És a dir, finalment, aquesta llei el que hauria de fer, el que nosaltres
enteníem que ha de fer és eliminar qualsevol forma d’explotació per a intentar
millorar les condicions de vida.
I és que s’ha dit i no ens cansarem de repetir, per molt «trasnochado» que sigui i
per molt caduc que sigui, que les dones, pel fet de ser dones, patim una desigualtat
estructural, patim una explotació capitalista i patriarcal i, pel simple fet de ser
dones, patim milers de discriminacions quotidianes. Sigui «trasnochat» o no, això
és realitat i, en tot cas, no deixarem de dir-ho i enteníem que la llei no ho havia de
deixar de dir.
En aquest sentit, el preàmbul de la llei sí que incloïa específicament, sí que parla
específicament del sistema patriarcal androcèntric i sexista, que era una de les
nostres línies vermelles, però jo diria que intencionadament oblida una de les altres
estructures d’explotació de les dones, que és el capitalisme.

Fitxer 37
...queda òrfena d’aquesta explicació, d’explotació de les dones que és el
capitalisme. I és que ho hem dit sempre, i intentem explicar-ho de la manera més,
diguéssim..., intentem explicar-ho de la millor manera possible, que aquestes dos
estructures, capitalisme i patriarcat, són estructures mútuament dependents, que
són finalment on es situa l’origen d’aquestes desigualtats i que, bàsicament,
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aquestes dos estructures són les que condicionen tota la nostra vida, tots els
aspectes de la nostra vida.
Finalment, intentem insistir en el fet que aquesta desigualtat, aquesta explotació
que les dones vivim, és un element fonamental del procés d’acumulació capitalista.
Primer, perquè les dones hem estat les principals productores i reproductores
d’una de les mercaderies més bàsiques del capitalisme, que és la força de treball.
Segon, perquè el treball domèstic no remunerat, que és cabdal per a la reproducció
de la vida, que és cabdal per a la normalitat del treball productiu, és invisibilitzat, és
tractat com a no generador de riquesa i és, bàsicament, el que fa girar el treball
productiu normal, però, això sí, invisibilitzat, sense remunerar i sense que tingui
cap condició, diguéssim, econòmica.
Enteníem que aquí, en aquesta llei, en aquest preàmbul, havia de constar, per tant,
aquesta doble estructura d’explotació que és el capitalisme patriarcal. Així volíem
que quedés fixat, perquè entenem que són sistemes indestriables, perquè entenem
que són sistemes interdependents.
D’altra banda, quan vam fer la primera exposició, també vam fer notar una cosa
que enteníem que era de mínims, que és que no totes les dones partim de les
mateixes desigualtats. Sí que és cert que en compartim una, el propi fet de ser
dones, però en tot cas diferents raons, diferents variables, fan que aquestes
desigualtats sumin, que en tot cas ens puguem trobar sent dones, migrades,
pobres i, per tant, vagin sumant-se a la cadena de discriminacions o explotacions.
Per no parlar d’una cosa bàsica com és la classe social, en el context més greu de
crisi capitalista patit en els últims anys.
Consideràvem, i aquí d’acord amb els intervencions que es feien abans, que en
aquest sentit s’havia de fer una passa més endavant sobre les mesures socials
que són imprescindibles perquè aquestes desigualtats de classe, que no estan
contemplades en aquesta llei, poguessin, d’alguna manera, anar eliminant-se i
poguéssim parlar realment d’igualtat efectiva entre dones i entre classes, en tot
cas, entre dones de diferents classes.
Un dels principals esculls que nosaltres entenem que la llei no salva és –que
hauria de ser bàsic i no ho és– que la transformació de la societat, si aspira a ser
estructural, si aspira a ser duradora, no pot fer-se només des de l’esfera pública.
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És a dir, finalment, no podem oblidar només les administracions i els poders
públics que siguin els que donin exemple en els temes d’igualtat, que sí que ho han
de fer, però no podem obligar-los que siguin només ells els que apliquin aquestes
directrius o, en tot cas, aquestes disposicions que hem aprovat.
Per què no podem fer-ho? Perquè és obvi que la posició que les dones ocupem a
l’estructura productiva és clau per determinar, doncs, com ens tracten i, per tant,
quin grau d’explotació tenim o no, i perquè és obvi, i això diria que és incontestable
que és objectiu, que la gran majoria de població treballa al sector privat. Per tant, si
parlem que un 81 per cent de dones i un 88 per cent d’homes treballen al sector
privat, no fer obligatòries les clàusules que estableix aquesta llei a les empreses
deixa un gruix de població, un gruix de dones sense atenció, i en tot cas un forat
sobre la igualtat que enteníem que aquesta llei havia de resoldre, precisament fent
això, obligant per igual no només el sector públic sinó també el sector privat,
entenent que aquí es tocaven privilegis, i entenent que mai la màxima de la llibertat
de mercat –que és la que se’ns ha fet palesa en els treballs de la ponència– o la
màxima de la llibertat d’empresa poden estar per sobre de l’explotació de cap
dona; mai la màxima de la llibertat de mercat o la llibertat d’empresa poden estar
per sobre dels drets de les persones a viure en igualtat i, per tant, dels drets de les
dones a viure en igualtat.
En aquest sentit, sí que incloíem esmenes que entenem que milloren, és a dir, que
reforcen aquesta visió d’obligatorietat al sector privat, i n’hem inclòs algunes
bastant, diria, importants, sobre els convenis col·lectius, sobre la necessitat que es
revisin convenis i que, després, aquests canvis sobre els convenis modifiquin
precisament aquests convenis, per a adaptar-los o, en tot cas, per a corregir les
clàusules que puguin generar qualsevol discriminació.
També apuntàvem un tema que nosaltres considerem cabdal, sobre com
intervenim en el sector privat, que és el fet dels circuits per a prevenir l’assetjament
i, tot i que sí que es parla de la prevenció de l’assetjament en la llei, entenem que
no es feia suficient èmfasi que s’havien de seguir certs circuits per a ser garantistes
i per a, finalment, evitar aquesta doble victimització que normalment es dóna.
I unes mesures que considerem també cabdals i que entenem que quedaven
també expressades en les nostres esmenes són unes mesures que van a tocar el
que d’alguna manera s’ha dit, aquestes accions que han volgut d’alguna manera
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fer compatibles els treballs productius i reproductius, és a dir, la conciliació, la
conciliació, que sempre s’intenta resoldre per la via de fer que les dones tinguem
més temps per a poder dedicar-nos als treballs. És a dir, la conciliació que
finalment s’acaba resolent dient: «Bé, doncs, intentem reduir-te una jornada laboral
perquè tu t’endrecis en la teva feina i individualment puguis donar coll, puguis
donar lo màxim que s’espera de tu, dona, i, per tant, les tasques de reproducció,
les tasques de llar i, en el cas de les dones que militem políticament, les tasques
de participació política o la militància.»
És a dir, finalment, entenem que algunes polítiques públiques que intenten incidir
en l’àmbit privat no estan transformant la realitat d’arrel, no estan transformant la
desigualtat, sinó que estan reforçant-la, perquè finalment el missatge és: «Tu
tingues més temps com a dona per a fer aquestes feines que són la teva
obligació.»
En aquest sentit, proposàvem unes mesures molt concretes sobre la reducció de
les hores laborals setmanals; sobre les necessitats de la socialització i la
col·lectivització dels treballs de cura; sobre l’obligació, també, dels treballs
municipals i, per tant, sobre la necessitat de municipalització d’algunes cures
professionals; sobre la potenciació dels espais comunitaris... En definitiva, com
dèiem, intentant incidir en la vida privada modifiquem o transformem d’arrel
aquestes discriminacions quotidianes.
També presentàvem esmenes sobre els ajuts públics, sobre els plans d’igualtat i
també, en definitiva, el que intentàvem transmetre, el que intentem transmetre
dient que no podem només transformar la societat si incidim en allò públic és que
nosaltres, en tot cas, la Candidatura d’Unitat Popular –ja no parlo per totes les
dones–, volem d’alguna manera desdibuixar la frontera entre allò públic i allò privat,
sabent, d’alguna manera, que aquest relat, el relat que allò públic és el que fan els
homes, és el que està remunerat, és el que bàsicament està visibilitzat, i allò privat
i domèstic és el que fem les dones, és el que està invisibilitzat i és el que no està
remunerat, és, per tant, difús d’explicar i, en tot cas, és l’estructura, bàsicament,
d’alguna manera a transformar per a fer polítiques, nosaltres entenem,
transformadores d’arrel, i per a precisament posar al centre de les decisions
polítiques les dones.
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També hi ha altres aspectes sobre els quals hem presentat esmenes, o sobre els
quals tenim alguns comentaris a fer, bàsicament sobre la implicació dels homes en
aquesta transformació necessària, o sobre la implicació dels homes, finalment, en
la lluita contra la desigualtat, o en la lluita per la igualtat. Fem reflexions sobre la
transversalització, és a dir, sobre la necessitat d’una fórmula única, a més a més
de traslladar les polítiques i que, per tant, tingui vista en tots els departaments i en
totes les polítiques d’igualtat. La timidesa en la incidència en els sectors
masculinitzats. Abans s’ha parlat de les beques de l’esport, però enteníem que
molts sectors masculinitzats queden orfes que entrem, diguéssim, al moll de l’os,
que intentem explicar-nos per què no hi ha dones i per què, bàsicament, el fet que
no hi hagi dones acaba, d’alguna manera, finalment, això, polaritzant aquests llocs,
aquests diferents llocs.
En definitiva, nosaltres votarem a favor de la llei. També pensem, com altres, que
una llei, per si sola, és obvi que no pot canviar un problema de desigualtat
estructural, com és el que expliquem, com és el del capitalisme patriarcal. Entenem
que calen nous models de ser i també nous models de fer. Entenem que calen
canvis reals i profunds, i no ens val, doncs, la llei que abans s’explicava, la llei del
2007, la qual evidencia que les desigualtats no s’han reduït.
I enteníem, d’alguna manera, i entenem –jo crec que això ho hem de mantenir–
que aquesta llei en cap cas era compatible amb cap retallada dels serveis públics,
era compatible amb cap privatització, i en cap cas era compatible amb eliminar les
prestacions que els estats o els poders públics ara mateix fan a la societat, perquè
cada servei públic que s’elimina recau sobre les llars, i en la pràctica les llars són
un eufemisme per a parlar, precisament, de les dones.
Nosaltres farem un vot crític perquè, precisament, no incorpora tots aquests
aspectes sobre el capitalisme i tots aquests aspectes sobre la necessitat d’acabar
amb les desigualtats de classe. Farem un vot decidit, perquè entenem que la llei sí
que innova en alguns aspectes. I, finalment, farem un vot prestat, i farem un vot
heretat, per totes aquelles dones que ens han precedit en la lluita, que sense elles
no estaríem aquí, i podem dir que trasnochades o no, en tot cas, en la repressió de
les dones, en la lluita per la igualtat de les dones, amagar el terme «feminisme» no
és trasnochar, és una paraula que no podria dir en seu parlamentària.
Gràcies. (Aplaudiments.)
41

Ple del Parlament / sessió núm. 57.2 / 8 de juliol de 2015

La presidenta
A continuació, per fixar la seva posició, té la paraula l’honorable senyora Marina
Geli.
Marina Geli i Fàbrega
Gràcies, presidenta. Primer, volia agrair la feina feta per totes les ponents i el
ponent. Tenim llei, eh?, tenim llei. Jo diria que tenim una bona llei. Per descomptat,
serà en el seu lideratge posterior i en la seva aplicació que veurem els resultats.
Volia saludar totes les persones, les dones i les entitats feministes que representen
tanta gent, tanta història, no? Perquè, de fet, ens hem adonat que aquesta
revolució silenciosa del feminisme, que pensa sempre, senyora Dolors López, en
totes les dones –en totes les dones. El feminisme no pensa només en les dones
d’esquerres, pensa no només en totes les dones, pensa en tota la societat, perquè
la revolució del canvi del feminisme afavoreix una cosa imprescindible, que és la
mirada plural, bàsica en la regeneració democràtica. Aquest és un element
substantiu.
I, per tant, ens hem adonat que aquesta crisi ens ha portat alertes de regressió,
diguem-nos-ho, aquí, de regressió, desigualtat, discriminació, invisibilitat, de
relativisme de les tres coses, eh? A vegades, en altres revolucions, com sempre,
es posa a la cua una revolució que avançava, i això no podem... I aquesta llei
intenta dir: «Hem de legislar a l’espai públic, però també, per descomptat, en
l’espai privat.» Hi ha un punt d’intervencionisme necessari, sí, sí, ho sento però sí.
Jo volia dir –no tinc temps– només dues coses fonamentals: en l’àmbit de
l’economia i dels poder reals, dels mitjans de comunicació –discrepo amb la
senyora Inés Arrimadas–, aquí calen quotes, perquè potser si analitzem la crisi
econòmica que tenim veurem com un determinat model de sectors financers,
massivament

masculins,

ens

han

portat...,

o

dels

sectors

immobiliaris,

massivament masculins, han d’introduir la mirada plural, la mirada, també, de les
dones. També dic en el debat de les religions, que ens comporten ocupar la vida
privada. Els líders religiosos són homes, ho sento, o només homes.
I, el segon element: les dones que estan aquí, les dones que pensen i han pensat
durant molt de temps, pensen que sense una verdadera política de suport a les
famílies –no a les dones, eh?, a les famílies– i un canvi dels usos del temps, no
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només del talent..., si no serà una estafa, perquè haurem invertit en educació en
les dones i, en canvi, el seu talent es perdrà.
Moltes gràcies. (Aplaudiments.)
La presidenta
Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, la il·lustre
senyora Violant Cervera.

Fitxer 38
Moltes gràcies, presidenta. Anunciar, doncs, que ens partirem el grup..., ai, el
temps amb el diputat Roger Montañola, com a representant d’Unió Democràtica;
per tant, jo en aquests moments parlaré com a Convergència Democràtica de
Catalunya.
Bé, ara fa uns dies tots els diputats de la cambra vam rebre a les nostres
«guixetes» el butlletí de l’Associació d’Antics Diputats del Parlament de Catalunya,
un butlletí molt oportú en aquestes dates, perquè ens relata que el passat 20 de
març el Parlament havia homenatjat les diputades de la primera legislatura,
concretament, vuit dones, vuit dones de 135, el 6 per cent. I és interessant veure la
fotografia i serveix per il·lustrar totes aquelles persones, doncs, que estan en
contra de les quotes. Una foto en blanc i negre on es veuen perfectament les vuit
dones.
Però la foto de després, que és la de l’any 99, unes trenta dones. Vol dir que sí,
totes les dones, jo crec que la majoria no estem a favor de les quotes, perquè
creiem que les persones, doncs, s’han de valorar per les seves justes capacitats,
però la realitat, per desgràcia, per desgràcia per tots aquells grups que estan tan
en contra de les quotes, és que si no hagués set gràcies a la Llei del 2007, on
obligava que les candidatures havien de tindre paritat en les seves llistes, avui no
seríem aquí.
Abans, en la meva primera intervenció, doncs, ja ho he dit: molta feina, 560
esmenes, moltes esmenes i 85 transaccionades. I la llei, nosaltres creiem que la
llei té algunes millores importants, moltes les han comentat totes les altres
compareixents, però entre les més destacades, entenem que permet unificar tota la
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regulació que té dispersa en aquests moments l’ICD en un únic text, posa les
bases de la futura llei genèrica de no-discriminació. És veritat, aquest Parlament va
aprovar també la Llei de no-discriminació.
Senyora Ribas, no sabia si respondre-li o no respondre-li els seus arguments, però
m’hi veig obligada: el Grup de Convergència i Unió no estava en contra de la Llei
d’igualtat, vull recordar que nosaltres també vam presentar la proposició. I les
altres vegades, quan es va votar en contra de la Llei d’igualtat és perquè
demanàvem justament el que jo he intentat fer ara: consens. Jo crec en el
consens, es veu que en el tripartit, doncs, això era diferent. I, per tant, nosaltres
estàvem a favor de la Llei d’igualtat.
I és veritat que preferíem la genèrica, però vam contribuir d’una manera molt
decisiva que es pogués aprovar la Llei contra la no-discriminació per raó
d’orientació sexual.
Per tant, continuem: la llei, entre les altres millores i les millores importants, no
només que l’ICD, doncs, ja hi està col·locat per llei, sinó que planteja la
transversalitat en totes les polítiques de la Generalitat, en tots els departaments,
absolutament en tots: cultura, esports, comunicació, habitatge, món rural... I, a més
a més, reprodueix catorze articles, catorze articles del món econòmic que de ben
segur acabaran posant les bases. Parlem de coeducació, parlem de matèries de
salut, parlem d’emprenedoria femenina, parlem d’universitat –anuncio que votarem
la majoria de les esmenes presentades en l’àmbit universitat– i parlem també de
registres públics, que també hi votarem a favor, amb mecanismes com la
contractació, com les clàusules socials, com els plans d’igualtat, plans d’igualtat
obligatoris per a les empreses de més de 250 treballadors.
Permetin-me, perquè em queda poc temps, dir el que realment ha inspirat aquesta
diputada, doncs, a intentar arribar en aquestos consensos: és evident que si volem
unes lleis perdurables en el temps, aquestes lleis no poden agradar al cent per
cent als diputats de la cambra. Això és evident. Si agradessin al cent per cent en
alguns dels grups, és que no hauríem fet bé la feina, perquè el consens serveix per
a això, perquè des dels diferents extrems, doncs, ens tots ens hi puguem sentir
còmodes.
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Algunes de les esmenes que votarem en contra, esmenes que sobrepassen,
entenem nosaltres, el tema de la paritat. Nosaltres estem a favor de moltes de les
mesures que vostès acaben plantejant, discrepem, potser, en el com arribar-hi.
Entenem que la paritat l’hem d’imposar en el sector públic, i ho fem i ho fa la llei,
però en el sector empresarial entenem més que és millor a través de mesures
positives com les que plantegen a través dels distintius d’excel·lència.
Per tant, satisfacció, satisfacció absoluta pel que hem aconseguit en aquesta llei.
Sabem que és un camí llarg, de llarg recorregut i estem convençuts que aquesta
llei ens ajudarà a aconseguir una societat més justa perquè serà més igualitària,
una societat on hagi desaparegut la discriminació per qualsevol causa.
Som hereus d’una època fosca on el retrocés de la legislació avançada de la
Segona República va relegar a la dona a la voluntat de l’home, on la dona tenia
prohibit l’accés al món laboral, on estava prohibit el divorci o l’emancipació, un
passat en blanc i negre que ha perdurat en la ment de molts i moltes. Esperem que
els nostres fills i filles siguin els hereus d’una societat on els seus legisladors van
saber posar les bases de l’equitat, del respecte i de la igualtat.
Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments.)
Roger Montañola i Busquets
Bé, assumim des d’Unió Democràtica que la Presidència de la cambra ens dóna la
paraula i, per tant, iniciem la nostra intervenció.
Honorable vicepresidenta del Govern, honorable exconsellera Serna, ningú s’ha
recordat de vostè, des d’aquest grup parlamentari també voldríem saludar-la.
Som aquí avui per aprovar una llei d’igualtat, una llei necessària, una llei que
respon als temps que vivim i una llei que dóna respostes també als problemes i als
biaixos i a les diferències que existeixen encara a dia d’avui entre homes i dones.
En primer lloc, un aclariment: com que un Unió Democràtica no hem participat en
el si de la Ponència, sí que ho hem fet representats com a Grup Parlamentari de
Convergència i Unió per la diputada Violant Cervera, atenent totes les
intervencions que s’han fet prèviament, estem segurs que ha fet una gran feina de
consens. No és fàcil i, per tant, no volíem deixar, doncs, d’agrair-li la seva tasca.
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Tenim poc temps i volem fer una sèrie de consideracions des d’aquest grup de
diputats d’Unió Democràtica que avui els parlen i que fan servir aquesta tribuna del
Parlament per posicionar aquest, quin és el nostre partit, que no forma part ja de la
federació de Convergència i Unió. I ho fem recalcant, en primer lloc, que el que de
debò necessitaríem, allò que crèiem que era fonamental és que existís una llei
integral de no-discriminació. Ja ho ha comentat alguna diputada, nosaltres ens hi
sumem. Hem format part del Govern, assumim les nostres culpabilitats, però no
per això reivindiquem la necessitat que hagués existit una llei integral de
discriminació..., de no-discriminació, perquè aquesta hagués estat la millor manera
d’afrontar totes i cadascuna de les adversitats que existeixen, no només des de la
perspectiva de gènere, no només des de la perspectiva de l’orientació sexual, sinó
en global.
Compartim la causa de la llei, ho deia el programa electoral al qual hem estat fidels
i amb el qual ens vam presentar a les eleccions, però també volem posar sobre la
taula que, malgrat que la llei és un avenç, que és necessària i que hi han molts i
molts elements que compartim, hi han qüestions que sempre es volen posar sobre
la taula en segons quin tipus de lleis. Parlem de temes de moralitat, d’avortament,
ja després qui parla del burca, hi ha després qui parla de l’escola mixta. I sembla
que aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, a vegades tot val. I quan
estem fent una llei d’igualtat, algú vol intentar carregar-se un model d’escola que
existeix, que no és el nostre prioritari, però que existeix, que és l’escola
diferenciada. Hi ha qui, a més a més, hi vol introduir connotacions morals.
I ho deia molt bé la representant de Convergència Democràtica quan deia que,
evidentment, els consensos no es teixeixen des de la completa unitat i de l’acord al
cent per cent, sinó des de la diversitat de postures que existeixen. Doncs, bé, Unió
Democràtica té el seu posicionament, té el seu punt de vista, que, evidentment, no
va al cent per cent alineat amb el que s’ha comentat, però que, en qualsevol cas,
comparteix el cos, comparteix la idea i la necessitat de donar respostes a les
desigualtats que avui existeixen i que qualsevol habitant d’un país occidental al
segle XXI no pot obviar. I és que és evident que hi han desigualtats entre homes i
dones i que s’han de combatre.
Hi han elements també de la llei que al parer d’aquests diputats ens preocupen i
ens ocupen, i són els següents: tenim certs dubtes, hi farem confiança, però tenim
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certs dubtes –i ho volem dir– de l’aplicabilitat de moltes de les mesures que es
posen sobre la taula. El paper ho aguanta tot i les bones intencions són
interessants, però a vegades no són suficients. I quan s’ha de dotar de recursos i
quan a vegades hem de fer créixer encara més les administracions, volem posar
sobre la taula un punt de prudència des del punt de vista d’Unió Democràtica, en
tant que no fem encara més gran l’Administració i les necessitats i els
procediments per haver de portar endavant projectes. Perquè, d’aquesta manera,
estarem anant en contra del que és el principal objectiu d’aquest país, per als
homes i per a les dones, que és la creació d’ocupació, que és que tant els homes
com les dones tinguin feina, que, evidentment, aquesta estigui remunerada de
manera igual, només faltaria.
Però aquesta llei, que és molt àmplia i toca diferents segments, nosaltres creiem
que calia puntualitzar que no és una llei que havia de parlar de termes morals –
aquest és el nostre humil punt de vista–, no és una llei que havia de parlar tampoc
del burca, com vol introduir el Partit Popular, perquè aquí tothom intenta fer aportar
el seu granet de sorra. Aquí estem parlant d’una realitat que existeix, d’una realitat
que hem de combatre i de la necessitat manifesta que té Catalunya, les societats
occidentals en general, de combatre la desigualtat.
Per tant, malgrat el que hem anunciat, aquests tres elements en els quals no estem
d’acord, perquè nosaltres en termes educatius creiem en el principi de
subsidiarietat i en la llibertat dels pares d’escollir escola abans que no posar-los en
una llei d’igualtat com han de ser les escoles, perquè nosaltres creiem en una
forma de fer política en la qual no depenguem completament de l’Administració,
votarem favorablement a la llei amb les reserves de les votacions separades que
hem anomenat.
Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.
La presidenta
Cridem a votació.
(Pausa llarga.)
(Jordi Turull i Negre demana per parlar.)
Senyor Turull.
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Jordi Turull i Negre
Sí, presidenta, demanem disculpes perquè hem demanat canvi de votacions i s’ha
tornat a fer el guió de votació, però ara també demanaríem si poguéssim votar
separadament quan arribi el moment la 546, 138 i la 139.
La presidenta
Ho torni a repetir.
Jordi Turull i Negre
No, però és que és ja a partir del nou guió de votació.
La presidenta
El nou guió de votació...
Jordi Turull i Negre
Sí, la 138, la 139 i la 546.
La presidenta
Ja, però en quina pàgina està.
Jordi Turull i Negre
Ah, doncs, miri, la 139 està a la pàgina 2.
La presidenta
D’acord.
Jordi Turull i Negre
La 138 està a la pàgina 3, al final de tot.
La presidenta
138, d’acord.
Jordi Turull i Negre
I la 546..., doncs, un moment, està a la pàgina 7, cap al mig.
La presidenta
746...
Jordi Turull i Negre
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546, eh?, a la pàgina 7.
La presidenta
Ja la tinc. D’acord.
Jordi Turull i Negre
Gràcies.
(Inés Arrimadas García demana per parlar.)
La presidenta
Senyora Arrimadas.
Inés Arrimadas García
També per demanar votació separada de l’esmena 282, de la pàgina 2 –282 de la
pàgina 2.
La presidenta
No, 282 està a la pàgina 1.
Inés Arrimadas García
No, bé, jo no la tinc...
La presidenta
Hi ha una..., tenim raó les dues, perquè aquí és el punt 4 de l’esmena. D’acord.
Comencem la votació. Pensin que tenim vuitanta votacions, eh? (Remor de veus.)
per tant, tranquil·litat i bons aliments.
Primer preguntar al Grup Socialista si confirma la retirada de les esmenes números
19, 23, 25, 33, 42, 59, 81, 123, 149, 156, 173, 330, 391, 393, 425, 437, 449 i 450.
(Pausa.) D’acord.
Demanar al Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya... Què passa?
(Montserrat Capdevila Tatché demana per parlar.) Senyora Capdevila.
Montserrat Capdevila Tatché
Sí, president, que no ha citat que també retiràvem la 532, la 143, la 214...
La presidenta
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Un moment, un moment, un moment, 532...
Montserrat Capdevila Tatché
532, 143...
La presidenta
143.
Montserrat Capdevila Tatché
214.
La presidenta
214.
Montserrat Capdevila Tatché
I 200.
La presidenta
I 200?

Fitxer 39
demanar si el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya confirma la
retirada de les esmenes 22, 41, 52, 61, 76, 80, 136, 142, 146, 155, 160, 211, 217,
331, 351, 374, 383, 419, 503, 513, 539 i 549. Sí? (Pausa.) El Grup d’Iniciativa, si
confirma la retirada de la 322. (Pausa.) El Grup de Ciutadans, si confirma la
retirada de la 324 i 368. (Pausa.) I el Grup Mixt, si confirma la retirada de la 91,
130, 141, 154, 206, 221, 245, 335 i 476. (Pausa.) D’acord.
Passem a la votació de les esmenes reservades del Grup d’Esquerra Republicana
de Catalunya. Votem, en primer lloc, l’apartat 1.a de l’esmena número 139.
Comença la votació –ara va, ara va.
Ha estat aprovada per 48 vots a favor, 47 en contra i 26 abstencions.
Votem ara l’addició del punt 4 de l’esmena 282.
Comença la votació.
Ha estat aprovat per 79 vots a favor, 26 en contra i 17 abstencions.
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Votem el punt 2.f de l’esmena 340.
Comença la votació.
Ha estat aprovada per 78 vots a favor i 43 abstencions.
Votem l’esmena 139.
No, hem votat un apartat de la 139. Votem la resta de les esmenes número 139.
Comença la votació.
Ha estat aprovada per 83 vots a favor, 29 en contra i 10 abstencions.
Votem la resta del contingut de l’esmena 282.
Comença la votació.
Ha estat rebutjada per 47 vots a favor, 55 en contra i 19 abstencions.
Votem la resta del contingut de l’esmena 340.
Comença la votació.
Ha estat rebutjada per 18 vots a favor, 76 en contra i 28 abstencions.
Votem les esmenes 304, 431 i 443.
Comença la votació.
Ha estat rebutjada per 50 vots a favor, 63 en contra i 9 abstencions.
Votem la 474.
Comença la votació.
Ha estat rebutjada per 18 vots a favor, 83 en contra i 21 abstencions.
Votem la 242.
Comença la votació.
Ha estat rebutjada per 18 vots a favor, 54 en contra i 39 abstencions.
Passem a la votació de les esmenes reservades del Grup Socialista. El grup
parlamentari retira les esmenes 143, 200, 214 i 532. D’acord? (Pausa.) Són les que
havia dit abans. Votem les esmenes 293, 319 i 325.
Comença la votació.
Ha estat aprovada per 95 vots a favor i 26 abstencions.
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Votem la 310.
Comença la votació.
Ha estat rebutjada per 32 vots a favor, 67 en contra i 23 abstencions.
Votem la 538.
Comença la votació.
Ha estat rebutjada per 32 vots a favor i 90 en contra.
Votem la 311.
Comença la votació.
Ha estat aprovada per 96 vots a favor i 26 abstencions.
Votem la 315.
Comença la votació.
Ha estat aprovada per 96 vots a favor, 17 en contra i 9 abstencions.
Votem la 138.
Comença la votació.
Ha estat aprovada per 88 vots a favor, 8 en contra i 26 abstencions.
Votem la 312.
Comença la votació.
Ha estat aprovada per 49 vots a favor, 47 en contra i 26 abstencions.
Votem la 535.
Comença la votació.
Ha estat rebutjada per 49 vots a favor, 64 en contra i 9 abstencions.
Passem a la votació de les esmenes reservades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya. Votem les esmenes 39 i 40.
Comença la votació.
Han estat aprovades per 90 vots a favor, 1 en contra i 31 abstencions.
Votem la 36.
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Comença la votació.
Ha estat rebutjada per 17 vots a favor, 96 en contra i 9 abstencions.
Votem la 248.
Comença la votació.
Ha estat rebutjada per 25 vots a favor, 88 en contra i 9 abstencions.
Votem la 477.
Comença la votació.
Ha estat rebutjada per 17 vots a favor, 96 en contra i 9 abstencions.
Votem la resta de les esmenes del Grup Popular: la número 183, 235 i 323.
Comença la votació.
Ha estat rebutjada per 25 vots a favor i 96 en contra.
Passem a les esmenes reservades del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa. Votem les esmenes 309 i 350.
Comença la votació.
Han estat aprovades per 105 vots a favor, 1 en contra i 16 abstencions.
Votem la 422.
Comença la votació.
Ha estat aprovada per 79 vots a favor, 25 en contra i 18 abstencions.
Votem la 467 i 471.
Comença la votació.
Han estat aprovades per 87 vots a favor i 35 abstencions.
Votem la 308.
Comença la votació.
Ha estat aprovada per 96 vots a favor i 25 abstencions.
Votem la 280.
Comença la votació.
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Ha estat rebutjada per 39 vots a favor, 60 en contra i 22 abstencions.
Votem la 317 i la 326.
Comença la votació.
Han estat aprovades per 79 vots a favor i 43 abstencions.
Votem la 411 i 517.
Comença la votació.
Han estat rebutjades per 13 vots a favor, 81 en contra i 28 abstencions.
Votem la 296, la 314 i 461.
Comença la votació.
Han estat rebutjades per 32 vots a favor, 81 en contra i 9 abstencions.
Votem la 405.
Comença la votació.
Ha estat rebutjada per 31 vots a favor i 90 en contra.
Votem la 227 i 479.
Comença la votació.
Han estat rebutjades per 49 vots a favor i 73 en contra.
Votem la 215.
Comença la votació.
Ha estat rebutjada per 30 vots a favor, 64 en contra i 28 abstencions.
Votem la 275.
Comença la votació.
Ha estat rebutjada per 31 vots a favor, 72 en contra i 19 abstencions.
Votem la 349.
Comença la votació.
Ha estat rebutjada per 13 vots a favor, 64 en contra i 45 abstencions.
Votem la 367.
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Comença la votació.
Ha estat rebutjada per 30 vots a favor, 73 en contra i 19 abstencions.
Votem les esmenes 307, 313 i 316.
Comença la votació.

Fitxer 40
Ha estat aprovada per 96 vots a favor, 17 en contra i 9 abstencions.
Votem ara l’esmena 435.
Comença la votació. (Veus de fons.)
Hi han diferents esmenes, però dins..., em demanen votació separada.
La 435.
Comença la votació.
Ha estat aprovada per 49 vots a favor, 41 contra i 32 abstencions.
Votem la 546.
Comença la votació.
Ha estat aprovada per 88 vots a favor, 8 en contra i 26 abstencions.
I votem ara la resta d’esmenes, que són la 25, 318 i 360.
Comença la votació.
Han estat rebutjades per 48 vots a favor, 64 en contra i 9 abstencions.
Passem a la votació de les esmenes reservades del Grup Parlamentari de
Ciutadans.
Votem la 292 i 459.
Comença la votació.
Han estat rebutjades per 10 vots a favor, 49 contra i 63 abstencions.
Votem la 103.
Comença la votació.
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Ha estat rebutjada per 9 vots a favor, 64 en contra i 49 abstencions.
Votem la 378.
Comença la votació.
Ha estat rebutjada per 9 vots a favor, 83 en contra i 30 abstencions.
Votem la 439.
Comença la votació.
Ha estat rebutjada per 27 vots a favor, 65 contra i 30 abstencions.
Votem la resta de les esmenes, que són: 37, 78, 184, 225, 228, 240, 267, 353, 414
i 492.
Comença la votació.
Han estat rebutjades per 10 vots a favor, 96 en contra i 16 abstencions.
Passem a les esmenes reservades del Grup Mixt.
Votem 321 i 328.
Comença la votació.
Han estat aprovades per 97 vots a favor, 17 en contra i 8 abstencions.
Votem la 514.
Comença la votació.
Ha estat aprovada per 79 vots a favor, 17 en contra i 26 abstencions.
Votem la 408.
Comença la votació.
Ha estat rebutjada per 1 vot a favor, 90 en contra i 31 abstencions.
Votem la 278.
Comença la votació.
Ha estat rebutjada per 13 vots a favor, 73 en contra i 36 abstencions.
Votem la 70, 329 i 416.
Comença la votació.
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Han estat rebutjades per 19 vots a favor, 81 en contra i 21 abstencions.
Votem la resta de les esmenes, que són: 140, 306, 376 i 445.
Comença la votació.
Han estat rebutjades per 13 vots a favor, 65 en contra i 44 abstencions.
Passem ara a la votació dels vots particulars.
Votem conjuntament el vot particular número 1 del Grup d’Esquerra Republicana i
el vot particular número 2 del grup d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida per mantenir
el redactat original de l’article 26, relatiu a universitats i recerca, i modificat per
l’esmena número 305 del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.
Comença la votació.
Han estat aprovats per 88 vots a favor i 34 en contra.
Passem a la votació de les esmenes transaccionals.
Votem la transacció entre l’esmena 427 del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya i l’esmena 502 del Grup dels Socialistes.
Comença la votació.
Ha estat aprovada per 112 vots a favor, 2 en contra i 8 abstencions.
Votem ara la transacció entre l’esmena 504 del Grup d’Esquerra Republicana de
Catalunya i l’esmena 409 del Grup Socialista.
Comença la votació.
Ha estat aprovada per 88 vots a favor i 34 abstencions.
Votem la transacció entre l’esmena 189 del Grup d’Esquerra Republicana i
l’esmena 172 del Grup Socialista.
Comença la votació.
Ha estat aprovada per 106 vots a favor i 15 abstencions.
Votem la transacció entre l’esmena 454 del Grup d’Esquerra Republicana i
l’esmena 202 del Grup Socialista.
Comença la votació.
Ha estat aprovada per 95 vots a favor i 26 abstencions.
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Votem la transacció entre l’esmena 43 del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana, l’esmena 5 del Grup Socialista i l’esmena 82 del Grup d’Iniciativa Esquerra Unida.
Comença la votació.
Ha estat aprovada per 113 vots a favor i 9 abstencions.
Votem la transacció entre l’esmena 452 del Grup d’Esquerra Republicana i
l’esmena 451 del Grup d’Iniciativa.
Comença la votació.
Ha estat aprovada per 121 vots a favor.
Votem la transacció entre l’esmena 425 del Grup Socialista i la 441 del Grup de
Ciutadans.
Comença la votació.
Ha estat aprovada per 121 vots a favor i 1 abstenció.
Passem a la votació de les esmenes tècniques.
Votem en primer lloc l’esmena número 7.
Comença la votació.
Ha estat aprovada per 122 vots a favor.
Votem ara la resta d’esmenes tècniques, de la 1 a la 16.
Comença la votació.
Han estat aprovades per 122 vots a favor.
Passem a la votació del text del dictamen de la proposició de llei.
Primer votem l’article 1.2.g.
Comença la votació.
Ha estat aprovat per 88 vots a favor, 25 en contra i 9 abstencions.
Votem l’article 1.2.i.
Comença la votació.
Ha estat aprovat per 96 vots a favor i 25 en contra.
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Votem l’article 6.i.
Comença la votació.
Ha estat aprovat per 105 vots a favor i 17 en contra.
Votem l’article 3 cinquè.
Comença la votació.
Ha estat aprovat per 97 vots a favor, 17 en contra i 8 abstencions.
Votem ara l’article 19 del dictamen.
Comença la votació.
Ha estat aprovat per 96 vots a favor, 10 en contra i 16 abstencions.
Votem l’article 21.1.
Comença la votació.
Ha estat aprovat per 88 vots a favor, 25 en contra i 9 abstencions.
Votem l’article 21.3.
Comença la votació.
Ha estat aprovat per 88 vots a favor, 17 en contra i 17 abstencions.
Votem l’article 21.4 del dictamen.
Comença la votació.
Ha estat aprovat per 88 vots a favor, 25 en contra i 8 abstencions.
Votem el 24, apartat e.
Comença la votació.
Ha estat aprovat per 96 vots a favor i 26 en contra.
Votem el 24.f.
Comença la votació.
Ha estat aprovat per 94 vots a favor i 26 abstencions.
Votem els articles 4, 10.1, 15.3, 16.2, 25.1.h i 25.2, 29.2.b.
Comença la votació.
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Han estat aprovats per 96 vots a favor i 26 abstencions.
Votem...

Fitxer 41
...[Votem] l’article 15.1.
Comença la votació.
Ha estat aprovat per 88 vots a favor i 34 abstencions.
Votem el 12.
Comença la votació.
Ha estat aprovat per 87 vots a favor, 26 en contra i 8 abstencions.
Votem ara els articles 10.2 ter i 25.1c.
Comença la votació.
Ha estat aprovat per 88 vots a favor, 26 en contra i 8 abstencions.
Votem ara els articles 44.2b i 42.2b bis.
Comença la votació.
Ha estat aprovat per 88 vots a favor, 17 en contra i 17 abstencions.
Votem el 44.2b
Comença la votació.
Ha estat aprovat per 89 vots a favor i 33 abstencions.
Votem l’article 50 quinquies 3d bis.
Comença la votació.
Ha estat aprovat per 87 vots a favor, 16 en contra i 18 abstencions.
Votem l’article 50 sexies.
Comença la votació.
Ha estat aprovat per 97 vots a favor, 17 en contra i 8 abstencions.
Votem ara la resta de la secció tercera del capítol cinquè.
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Comença la votació.
Ha estat aprovat per 105 vots a favor i 17 en contra.
Votem el punt 4 de la disposició transitòria primera del dictamen.
Comença la votació.
Ha estat aprovat per 89 vots a favor i 33 en contra.
Votem la resta de la disposició transitòria primera.
Comença la votació.
Ha estat aprovat per 96 vots a favor i 26 en contra.
Votem la disposició final cinquena del dictamen.
Comença la votació.
Ha estat aprovat per 97 vots a favor i 25 en contra.
Votem el paràgraf sisè del preàmbul.
Comença la votació.
Ha estat aprovat per 94 vots a favor i 26 en contra.
I finalment votem la resta del dictamen.
Comença la votació.
La proposició de llei d’igualtat efectiva ha estat aprovada per 122 vots a favor.
(Aplaudiments forts i perllongats.)
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