
 

 

 

JOSEP MARIA AMARGANT I CODINA, cap de Protocol, Premsa i Comunicació 

de la Diputació de Girona, i representant de la Secció Sindical CSI-F de Girona,  

EXPOSO: 

1.- Que l’1 de març de 2021 la Sra. Maria Puig, vicepresidenta tercera de la 
Diputació de Girona, va adreçar un correu electrònic a tots els diputats de la 
corporació per encoratjar-los a participar en una iniciativa per mitjà de les xarxes 
socials amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que té lloc el 8 de març. 
En concret, aquest correu es va enviar des de la bústia de Protocol i s’hi 
demanava als diputats que preparessin una reflexió personal sobre la 
feminització de la política i la seva gestió, així com els reptes que implica. Havia 
de consistir en un text breu, que s’havia de trametre abans del 8 de març a la 
mateixa bústia de Protocol i que es publicaria als perfils institucionals de la 
Diputació de Girona a les xarxes socials Twitter i Instagram. 
 
2.- Que el 3 de març de 2021, la Sra. Laia Pèlach, diputada de la CUP, va enviar 
un correu electrònic a la bústia de Protocol amb el text literal següent: 
 
“Hola,  
us deixo el meu missatge per la campanya:  
 
A la Diputació de Girona es respira masclisme. En el to paternalista de moltes 
intervencions, en el no donar veu a moltes companyes, en les salutacions 
diferents a homes i a dones, permetent abusos i silenciant-los... reconèixer-
ho i canviar-ho és el repte.” 
 
3.- Que el dia 8 de març de 2021, a les 20.05 hores, mentre es realitzava el Ple 

ordinari de l’Ajuntament de Girona, la Sra. Laia Pèlach, també regidora municipal, 

a través del seu perfil personal a Twitter va fer un retuit amb comentari d’un fil 

que minuts abans la CUP Nord-oriental havia publicat a la mateixa xarxa social.  

En concret, el comentari del retuit de la Sra. Laia Pèlach va ser: 

Molt cansada de les operacions de blanqueig de les institucions i els les 
polítiques que les governen. Hem decidit no cedir, no contribuirem a la pitjor 
versió del 8M, per respecte a totes les dones que han patit micro i macro 
masclisme també a la Diputació de Girona.  
 
D’altra banda, el fil de tuits que va publicar la CUP Nord-oriental i que va retuitar 

la Sra. Laia Pèlach denuncien la Diputació de Girona, i per tant, als seus 

representants legals, de les actituds següents: 

A la Diputació de Girona es respira masclisme. En el to paternalista de moltes 
intervencions, en el no donar veu a moltes companyes, en les salutacions 
diferents a homes i a dones, permetent abusos i silenciant-los... reconèixer-
ho i canviar-ho és el repte.” 
 



 

 

El perfil a Twitter de la Sra. Laia Pèlach té 4.566 seguidors i el de la CUP Nord-

oriental, 3.578.  

4. Que tant per correu electrònic com per les xarxes socials, la Diputada va 
descriure i denunciar públicament una sèrie de conductes dels representants de 
la Diputació de Girona, sense aportar proves ni indicis de cap tipus. 
 
5. Atès el contingut de les declaracions i la seva gravetat, és necessari de 
manera imperativa aclarir aquestes afirmacions, així com provar-les a través de 
tots els mitjans admesos en dret.  
 
Per tot l’exposat, 
 
SOL·LICITO: Que d’acord amb el que disposa l’article 14 del Reglament Orgànic 
de la Diputació de Girona, per acord de Ple del dia 23 de març de 2021, es creï 
i es constitueixi una COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ, integrada per tots els grups 
polítics, per aclarir de manera clara i rotunda les afirmacions que va realitzar 
públicament la Sra. Laia Pèlach, atesa la seva gravetat.  
 
Així mateix, en cas que no siguin certes o no s’aportin proves, s’exigeixi 
responsabilitat a l’esmentada diputada per possible denúncia falsa i s’adoptin les 
mesures correctives pertinents, sense perjudici de reprovar-la, si s’escau, en seu 
del Plenari Provincial. Considero que aquestes mesures són indispensables per 
preservar el respecte de la institució i el dels seus treballadors 
 
 
Girona, 9 de març de 2021 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL·LUSTRÍSSIM SENYOR PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. 
IL·LUSTRE SENYOR VICEPRESIDENT PRIMER DE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA. 

 
 

 

 

 


