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  27/07/2017 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 
moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA CUP SOBRE LA ISLAMOFÒBIA 
 

a. El Parlament de Catalunya constata l’increment d’un clima de por i d’odi i de 
discriminació cap a les persones musulmanes o que són percebudes com a 
musulmanes, un fenomen racista anomenat islamofòbia i que rebutja fermament. 

Entre l'esmena 1 del GP Socialista i l'apartat a del GP de la CUP-CC 

Aprovat: 59 vots a favor (26 diputats de JxSí, PSC, CSQP i CUP), 40 en 
contra (31 diputats de JxSí i PPC) i 26 abstencions (Cs i 1 diputat de JxSí) 

 

b. El Parlament de Catalunya, des del seu compromís amb la laïcitat de les 
institucions, reconeix la religió musulmana en la seva pluralitat com una de les 
creences més esteses avui al nostre país i reitera que ha de disposar del 
mateix status jurídic i institucional que la resta de confessions. 

Entre l'esmena 2 del GP Socialista i l'apartat b del GP de la CUP-CC 

Aprovat: 81 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP), 9 en contra (PPC) i 26 
abstencions (Cs i diputat no adscrit) 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. 1. Elaborar en el termini de trenta màxim de 90 dies un pla de lluita contra 
la islamofòbia i l'antisemitisme, contribuint a la lluita contra el racisme i la 
xenofòbia, que de forma interdepartamental proposi un catàleg de mesures 
efectives per fer front al fenomen com a política prioritària del conjunt del 
Govern i amb mesures específiques en l’àmbit de la islamofòbia les 
discriminacions de gènere.  

Entre l'esmena 1 del GP de JS, l'esmena 1 del GP de CSP i el punt 1 del GP de la 
CUP-CC 

 

2. Elaborar en el termini de trenta màxim de 90 dies per l’Institut Català de 
les Dones en el marc del pla estratègic de polítiques de gènere un pla 
conjunt d'actuacions per difondre els moviments de dones i corrents 
feministes existents dins del món musulmà a fi de visualitzar-los en el sí de 
la societat catalana. 

Entre l'esmena 2 del GP JS amb el Punt 2 del GP de la CUP-CC 

Aprovats: 116 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP i CUP), 9 en contra (PPC) 
i 1 abstenció (diputat no adscrit) 
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3. Elaborar en el termini de trenta dies un pla específic contra la islamofòbia 
de gènere en l’àmbit de l’atenció primària del Servei Català de la Salut. 
Aprovat: 32 vots a favor (PSC, CSQP i CUP), 10 en contra (PPC i 
diputat no adscrit) i 83 abstencions (JxSí i Cs) 

4.  Derogar Substituir el Protocol de Detecció de Radicalització Islàmica als 
centres del Departament d’Ensenyament (PRODERAI) i iniciar els estudis 
corresponents per a l’elaboració d’un protocol adequat molt més ampli que 
comprengui totes les formes de violència religiosa, política i de gènere.  

Entre l'esmena 3 del GP Socialista i el punt 4 del GP de la CUP-CC 

Rebutjat: 32 vots a favor (PSC, CSQP i CUP), 69 en contra (JxSí, PPC i 
diputat no adscrit) i 25 abstencions (Cs) 

 

5. Crear en el Departament d’Ensenyament per al seu funcionament en el curs 
2017/2018 d’un grup de treball que en coordinació amb la resta de 
Departaments del Govern pugui atendre i resoldre totes les queixes en 
l’àmbit de la indumentària i dels menús dels menjadors escolars que rebi en 
relació a falta de respecte a la diversitat cultural i religiosa als centres 
educatius o vulneració de drets reconeguts en el nostre ordenament.  

Entre l'esmena 4 del GP Socialista i el punt 5 del GP de la CUP-CC 

Rebutjat: 57 vots a favor (Cs, PSC, CSQP i CUP) i 69 en contra (JxSí, PPC i 
diputat no adscrit) 

6. Iniciar els tràmits i estudis corresponents per tal d’introduir en els 
currículums escolars per al curs 2018/2019 i successius tant a 
l’ensenyament primari com secundari obligatori continguts relatius al món 
musulmà que expressin la seva pluralitat, les seves aportacions a la ciència, 
la filosofia i la literatura tant en l’actualitat com al llarg de la història 
inclosa la presència morisca a Catalunya des del segle VIII fins la seva 
expulsió el segle XVII.  
 

7. Difondre i aprofundir els continguts del punt anterior mitjançant propostes 
prioritàries en els propers dotze mesos pel Departament de Cultura i els 
organismes que en depenen. 

Rebutjats: 32 vots a favor (PSC, CSQP i CUP), 69 en contra (JxSí, PPC i 
diputat no adscrit) i 25 abstencions (Cs) 

8. Presentar Elaborar en el termini de trenta màxim de 90 dies un projecte de 
llei de modificació de la llei 16/2009 dels centres de culte per tal d’incloure-
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hi mesures que permetin corregir la segregació urbana que afecta les 
mesquites i els centres de culte musulmans un informe sobre les possibles 
mesures legals per tal de fomentar la incardinació de les mesquites i 
centres de culte en la trama urbana dels municipis. 

Entre l'esmena 4 del GP JS amb el Punt 8 del GP de la CUP-CC 

Aprovat: 116 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP i CUP), 9 en contra (PPC) i 
1 abstenció (diputat no adscrit) 

 

9. Aplicar els protocols policials encaminats a garantir que els membres de 
la PGME no utilitzen Elaborar en el termini de trenta dies un informe sobre la 
possible utilització de perfils ètnics o religiosos per part dels Mossos d’Esquadra 
en les seves tasques de patrullatge i seguretat ciutadana. 

9 bis. Eliminar el binomi terrorisme islamista i fer servir una terminologia 
més encertada pel terrorisme de caire integrista. 

9 ter. Dur a terme un seguiment exhaustiu contra la islamofòbia a les 
xarxes socials, en defensa de la Ilibertat, la democràcia, la tolerància i els drets 
humans. 

Entre l'esmena 3 del GP CSP i el punt 9 del GP de la CUP-CC 

 

10. Introduir la mirada de lluita contra la islamofòbia i contra tota forma de 
discrimanació per motius religiosos en la política exterior, construint aliances 
geoestratègiques que permetin plantejar alternatives a la política hegemònica de 
l’anomenada guerra contra el terror. 

Entre l'esmena 5 del GP JS amb el Punt 10 del GP de la CUP-CC 

Aprovats: 91 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP), 9 en contra (PPC) i 26 
abstencions (Cs i diputat no adscrit) 

11. Donar suport al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè en la seva programació per a la temporada 2017/2018 i 
successives inclogui millori, tal i com disposa el llibre d'estil de la CCMA aquesta 
la visió de pluralitat en referir-se al món musulmà, eviti referir-s’hi en termes 
d’alteritat i tracti les persones musulmanes residents a Catalunya com un element 
permanent a integrants de la nostra societat i arrelatdes al nostre país. 

Entre l'esmena 6 del GP JS amb el Punt 11 del GP de la CUP-CC 

Aprovat: 116 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP i CUP), 9 en contra (PPC) i 
1 abstenció (diputat no adscrit)  


