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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 
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Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE JxCat SOBRE LES ACTITUDS NEGACIONISTES 

QUE POSEN EN PERILL ELS DRETS DE LES DONES (Tram. 300-00056/12) 

 

El Parlament:  

 
1. Expressa el seu rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni la de-

rogació, eliminació o reducció de les mesures de protecció de la dona enfront de 
la violència masclista.  
 

2. Rebutja l’adopció de qualsevol tipus d’acord explícit o implícit amb formacions 
polítiques que plantegin la supressió o reducció d’aquestes mesures. 

 
3. Rebutja qualsevol manifestació d’aquest tipus de violència i referma el seu 

compromís amb les víctimes, alhora que reclama tolerància zero per als 

maltractadors.  
 

4. Es compromet a garantir el compliment de les obligacions que es deriven de la 
Convenció d’Istanbul i la convenció de la CEDAW (Convenció sobre l’eliminació 

de totes les formes de discriminació de les dones).  
 

Aprovat:  Unanimitat (128 vots a favor) 

5. Declara la necessitat de no fer enfocaments ideològics de la perspectiva de 

gènere tal i com aconsella la Unió Europea i es va establir a la Conferència inter-

nacional sobre desenvolupament a El Caire el 1994 i a la conferència 

internacional de Beijing de 1995. 

Aprovat:  124 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 

4 vots en contra (CUP) 

6. Posa en valor i defensa els moviments feministes especialment davant l’auge de 
l’extrema dreta i el creixement dels moviments fonamentalistes.  

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  
 

1. Construir una agenda 2030 feminista.  
 

2. Actuar de forma decidida desmentint qualsevol dada falsa sobre violència 

masclista que estigmatitzi les dones i generi discursos d’odi.  

 

Aprovat:  Unanimitat (128 vots a favor) 

 


