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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 DEL PSC-Units SOBRE LES MESURES PER A 
COMBATRE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA (tram. 302-00212/13) * 

 

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

1. Publicar, en el termini de tres mesos, una enquesta sobre la violència masclista 
entre la població de 10 a 17 anys per detectar tota forma de violència física, 
psicològica, sexual o verbal exercida sobre les adolescents, per detectar la 
percepció que tenen  com a agressors o agredides, quines són les idees sexistes 
que persisteixen entre nois i noies, el consum de pornografia i l’efecte que té 
sobre les seves relacions, i per copsar quines són les idees preconcebudes 
sobre les relacions afectivo-sexuals.  
S’ACCEPTA L’ESMENA Nº1 DEL GP DE JXCAT 

Aprovat: 68 vots a favor (PSC-Units, JxCat i Cs), 11 vots en contra (Vox i 
diputat no adscrit) i 53 abstencions (ERC, CUP, ECP i PPC)  

2. Revisar el programa Coeduca’t i qualsevol altre programa de coeducació per 
garantir que s’està lluitant per desmuntar els estereotips de gènere, tant de rol, 
com  de manera de ser i de marcadors corporals. 

Rebutjat:  39 vots a favor (PSC-Units i Cs), 61 vots en contra (ERC, Vox, CUP, 
ECP i diputat no adscrit) i 32 abstencions (JxCat i PPC) 

3. Revisar el programa d’educació afectivo-sexual per tenir la seguretat que 
incideix no només en el plaer sinó en el respecte a l’altre i les desavantatges de 
la pornografia.  

Rebutjat:  38 vots a favor (PSC-Units i Cs), 61 vots en contra (ERC, Vox, CUP, 
ECP i diputat no adscrit) i 33 abstencions (JxCat i PPC) 

4. Elaborar un programa d’educació emocional per als centres escolars. 

Aprovat: 76 vots a favor (PSC-Units, JxCat, ECP i Cs), 10 vots en contra (Vox) 
i 46 abstencions (ERC, CUP, PPC i diputat no adscrit) 

5. Elaborar un programa de rehabilitació per als joves agressors sexuals. 
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Aprovat: 68 vots a favor (PSC-Units, JxCat i Cs), 10 vots en contra (Vox) i 54 
abstencions (ERC, CUP, ECP, PPC i diputat no adscrit) 

6. Impulsar programes formatius i de resocialització en el tractament penològic de 
menors com els de control de l'agressió sexual i el de violència de gènere. 

Aprovat: 68 vots a favor (PSC-Units, JxCat i Cs), 10 vots en contra (Vox) i 54 
abstencions (ERC, CUP, ECP, PPC i diputat no adscrit) 

7. Fer una campanya de sensibilització cap als patrons masclistes pensada per a 
menors de 17 anys. 

Aprovat: 68 vots a favor (PSC-Units, JxCat i Cs), 10 vots en contra (Vox) i 54 
abstencions (ERC, CUP, ECP, PPC i diputat no adscrit) 

8. Portar a terme diverses accions de difusió per donar a conèixer els recursos que 
tenen les víctimes de violència masclista menors de 18 anys. 
S’ACCEPTA L’ESMENA Nº8 DEL GP D’ERC 

Aprovat: 109 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, ECP i Cs), 10 vots en contra 
(Vox) i 13 abstencions CUP, PPC i diputat no adscrit) 

9. Fer campanyes informatives orientades als i les adolescents per a conscienciar-
los i ajudar-los a identificar les violències masclistes en entorns digitals. 
S’ACCEPTA L’ESMENA Nº2 DEL GP DE JXCAT 

Aprovat: 76 vots a favor (PSC-Units, JxCat, ECP i Cs ), 10 vots en contra (Vox) 
i 46 abstencions (ERC, CUP, PPC i diputat no adscrit) 
 

 

* Les votacions recollides són les proclamades per la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, en 
aplicació de l’acord de Mesa del 5 de juliol.  
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