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Sessió 9, dimarts 25 d’abril de 2017

Comissió d’Igualtat de les Persones

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre la consideració de diverses categories de dones com 
a víctimes de la violència masclista. Tram. 250-00628/11. Grup Parlamentari de Ca-
talunya Sí que es Pot. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 245, 27; esmenes: BOPC 294, 31).

2. Proposta de resolució sobre una campanya informativa sobre les violències mas-
clistes adreçada a dones migrants. Tram. 250-00629/11. Grup Parlamentari de Ca-
talunya Sí que es Pot. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 245, 28; esmenes: BOPC 294, 31).

3. Proposta de resolució sobre la preservació de la memòria de les víctimes de la 
violència masclista. Tram. 250-00630/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 245, 29; esmenes: BOPC 294, 31).

4. Proposta de resolució sobre l’establiment de mesures per a evitar l’homofòbia en 
l’esport. Tram. 250-00711/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 275, 159; 
esmenes: BOPC 314, 5).

5. Compareixença de Montse Vilà i Maritza Buitrago, representants de la Plataforma 
Unitària contra les Violències de Gènere, davant la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones per a explicar les disfuncions de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradi-
car la violència masclista. Tram. 357-00316/11. Comissió d’Igualtat de les Persones. 
Compareixença.
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la consideració de diverses categories 
de dones com a víctimes de la violència masclista
250-00628/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 38944 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
per incloure altres categories de dones en les víctimes de violència masclista, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
A Catalunya, entre els anys 2010 i 2015 es van cometre 110 assassinats de dones. 

Dels quals 98 casos, el 89%, van ser feminicidis, assassinats de dones per raons de 
gènere. L’informe Feminicidis a Catalunya 2010-2014, un estudi elaborat per Coope-
racció i Feminicidio.net amb la col·laboració de Tamaia - Viure Sense Violència, és 
pioner i el primer que es va realitzar a Feminicidio.net amb dades acumulades sobre 
feminicidis i altres assassinats de dones a Catalunya.

D’aquests feminicidis, 13 no van ser registrats a les xifres oficials. Aquesta dada 
és significativa des del punt de vista de la transparència del procés de registre de ca-
sos i de difusió pública per part de la Delegació de Govern per a la Violència de Gè-
nere ja que no dóna a conèixer a l’opinió pública les raons i els motius pels quals un 
determinat nombre de casos, cada any, no és tingut en compte en les xifres oficials 
quan respon a l’objecte de la Llei Integral. Alguns d’aquests feminicidis s’exclouen 
de les xifres oficials a causa que s’investiguen però després es treuen de la llista de-
finitiva de casos sense oferir cap explicació a la ciutadania.

Atesa la necessitat de disposar de xifres fiables per conèixer l’abast exacte d’aques-
ta xacra i poder protegir millor les víctimes, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a considerar també víctimes de la 

violència masclista les següents: 
a) Dones de la família o amigues de les víctimes assassinades, que es troben en 

la línia de foc de victimaris quan aquests intenten matar o maten les seves parelles 
o exparelles.

b) Dones familiars dels victimaris: mares, ties, nebodes.
c) Dones amigues personals d’agressors que són assassinades per haver-se negat 

a entaular un vincle sexual i/o afectiu amb aquests.
d) Dones assassinades que tenien o van tenir un vincle sexual esporàdic o casual 

amb els seus victimaris.
e) Dones que van patir intent o agressió sexual i el seu posterior assassinat comès 

per conegut o desconegut.
f) Dones que es prostitueixen i són assassinades pels seus clients.
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g) Dones que tenien una relació laboral o circumstancial d’algun tipus –no se-
xual– amb els victimaris, els quals les assassinen per tenir una especial aversió cap 
a elles sobre la seva condició de dones (misogínia).

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45654 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 21.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45654)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar considerant com a vícti-
mes de la violència masclista les següents:
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre una campanya informativa sobre les 
violències masclistes adreçada a dones migrants
250-00629/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 38945 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
per una campanya sobre violències masclistes per a dones migrants, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Catalunya, entre els anys 2010 i 2015 es van cometre 110 assassinats de dones. 

Dels quals 98 casos, el 89%, van ser feminicidis, assassinats de dones per raons de 
gènere. L’informe Feminicidis a Catalunya 2010-2014, un estudi elaborat per Coope-
racció i Feminicidio.net amb la col·laboració de Tamaia - Viure Sense Violència, és 
pioner i el primer que es va realitzar a Feminicidio.net amb dades acumulades sobre 
feminicidis i altres assassinats de dones a Catalunya.

Cal destacar que, segons aquest informe, el 35% de les dones assassinades eren 
d’origen estranger, quan les estrangeres representen el 14% de la població femeni-
na. Ens trobem, doncs, amb una sobrerepresentació de casos amb relació a aquesta 
població determinada.

Atesa la necessitat d’eradicar aquesta xacra també entre les dones migrants, el 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer una campanya d’informació 

adreçada a dones migrants sobre la llei del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista i sobre la llei d’igualtat efectiva de dones i homes.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45655 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 21.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45655)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar fent campanyes adreça-
des a dones migrants sobre la llei del dret de les dones a eradicar la violència mas-
clista i sobre la llei d’igualtat efectiva de dones i homes.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la preservació de la memòria de les 
víctimes de la violència masclista
250-00630/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 38946 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
per servar la memòria de les víctimes de violència masclista, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Catalunya, entre els anys 2010 i 2015 es van cometre 110 assassinats de dones. 

Dels quals 98 casos, el 89%, van ser feminicidis, assassinats de dones per raons de 
gènere. L’informe Feminicidis a Catalunya 2010-2014, un estudi elaborat per Coope-
racció i Feminicidio.net amb la col·laboració de Tamaia - Viure Sense Violència, és 
pioner i el primer que es va realitzar a Feminicidio.net amb dades acumulades sobre 
feminicidis i altres assassinats de dones a Catalunya.

Atesa la necessitat la necessitat de conscienciar la població sobre aquesta xacra i 
la necessitat de servar la memòria de les víctimes, el Grup Parlamentari de Catalu-
nya Sí que es Pot presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a articular accions socioculturals fo-

calitzades en la construcció de la memòria històrica de les dones assassinades per 
violències masclistes.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45663 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 21.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45663)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a articular accions per tal de fer visi-
ble la problemàtica de la violència masclista i conscienciar la societat.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’establiment de mesures per a evitar 
l’homofòbia en l’esport
250-00711/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución contra la 
homofobia en el deporte, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Cataluña fue pionera en la promulgación de una ley que defiende y garantiza 

explícitamente los derechos y libertades de las personas del colectivo LGTBI. La 
aprobación de la ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de les-
bianas, gays, bisexuales, trangéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, 
la bifobia y la transfobia fue un estallido de alegría para todas aquellas personas y 
colectivos que habían padecido odio, discriminación y trato vejatorio por su condi-
ción sexual.

Sin embargo, todavía existen ámbitos sociales en los que persisten tabús y prejui-
cios lgtbifóbicos que en otros ámbitos de la sociedad no son tan evidentes. En este 
sentido y paradójicamente uno de ellos es el deporte y su práctica colectiva. Y es 
que es paradójico que un ámbito caracterizado, en la mayoría de las ocasiones, por 
ser una herramienta útil de integración social y de consecución de la igualdad efec-
tiva entre personas en general esté dando la espalda a este objetivo cuando se trata 
de diferencias relativas a la condición sexual.

De hecho, prácticamente en ningún otro contexto social la participación de per-
sonas homosexuales es tan escasa o tan poco visible. En nuestro país, el deporte en 
general, y el fútbol en particular, constituye un ámbito de dominación masculina, 
con una clara tendencia a rechazar a aquellas personas que se salen de las normas 
socialmente aceptadas. En este sentido, el carácter heteronormativo del fútbol ha 
provocado que la homosexualidad sea un tema tabú, silenciada en la mayoría de los 
casos pues es fuente de múltiples conflictos.

Lamentablemente esta lacra tiene y ha tenido funestas consecuencias. Así, por 
ejemplo, el 2 de mayo de 1998 el jugador inglés Justinus Fashanu se quitó la vida, 
tras una larga depresión por la persecución a la que fue sometido en el medio depor-
tivo por su condición sexual en su carrera como jugador profesional de fútbol. Por 
ello, el 19 de febrero, día de su nacimiento, se celebra en varios países el Día Inter-
nacional contra la Homofobia en el Deporte.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern a: 
1) Diseñar una estrategia global de erradicación de las conductas lgtbifóbicas en 

la práctica del deporte federado en Cataluña, con especial atención a su difusión a 
través de los medios de comunicación.

2) Reconocer y premiar a las federaciones, clubes y deportistas que adopten y 
apliquen estándares de tolerancia cero ante las conductas lgtbifóbicas.



CIP 9
25 d’abril de 2017

7 Dossier

3) Fomentar la adopción de políticas de admisión y participación inclusivas en la 
práctica de deporte federado que garanticen la igualdad de tratamiento de las per-
sonas.

4) Realizar campañas informativas destinadas principalmente hacia el colectivo 
joven con el objetivo de prevenir el acoso y la estigmatización por motivos de orien-
tación sexual en el deporte, en centros educativos y deportivos.

5) Declarar el día 19 de febrero Día Internacional contra la Homofobia en el De-
porte y poner en marcha una campaña institucional de información y sensibilización 
de la población.

Palacio del Parlamento, 18 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48198 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 25.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48198)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

5) Donar suport davant l’organisme internacional corresponent, a la declaració 
del dia 19 de febrer Dia Internacional contra l’Homofòbia a l’esport i posar en mar-
xa una campanya institucional d’informació i sensibilització de la població.
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