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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 d’ERC SOBRE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES (Tram. 

302-00164/12)  

 

1. El Parlament de Catalunya constata que: 

a. Els feminicidis són la punt de l’iceberg de la violència masclista que 

pateixen les dones de forma constant i transversal en tots els àmbits 

de la seva vida; per estudiar-la, detectar-la, prevenir-la i eradicar-la 

és necessari abordar-la des de la perspectiva de la interseccionalitat.  

Acceptació esmena 1 Cs 

Aprovat: Unanimitat (131 diputats) 

 

b. La violència institucional és una de les primeres causes de la violència 

masclista, consolidant totes les discriminacions existents cap a les 

dones.  

Aprovat:  74 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP), 4 vots en contra (PPC) i 

53 abstencions (Cs i PSC-Units)  

c. La prevenció és fonamental per combatre qualsevol tipus de violència 

masclista, amb l’educació com a eina imprescindible. 

Aprovat: Unanimitat (131 diputats) 

 

2. El Parlament de Catalunya condemna el creixement de l’extrema dreta, que 

és una amenaça de tots els drets humans, però de forma especial és una 

amenaça als drets de les dones.  

Aprovat:127 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 4 

abstencions (PPC) 

 

3. El Parlament de Catalunya exigeix la derogació immediata de les principals 

lleis causants de violència institucional a l’Estat espanyol:  

a. La llei d’Estrangeria, que amb les dones és doblement injusta, 

empenyent-les cap a les màfies d’explotació amb finalitats sexuals.  
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b. La llei de la reforma laboral, que consolida la bretxa salarial, la 

feminització de la pobresa i la discriminació simbòlica, entre molts 

altres elements.  

c. La llei Mordassa, que vulnera els drets i llibertats de tota la 

ciutadania, i especialment els de les dones.  

d. Aquells aspectes de les diferents lleis que cronifiquen la dependència 

econòmica i la manca d'autonomia de les dones envers els homes, 

especialment en matèria d'habitatge. 

Aprovat: 73 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP), 40 vots en 

contra (Cs i PPC) i 17 abstencions (PSC-Units) 

 

4. El Parlament de Catalunya reclama una modificació dels estaments judicials 

per tal que l’expertesa en victimologia sigui un requisit imprescindible per 

jutjar casos de violència masclista.  

Aprovat: 91 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 40 

abstencions (Cs i PPC) 

 

 

 

 


