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Sessió 11, dimarts 27 de juny de 2017

Comissió d’Igualtat de les Persones

ORDRE DEL D IA

A les 15:00 hores:
1. Proposta de resolució sobre la instal·lació de canviadors de bolquers en edificis 
públics i privats i la conscienciació en la igualtat i la coresponsabilitat. Tram. 250-
00850/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 333, 44; esmenes: BOPC 
370, 70).

2. Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets de les dones i les nenes víc-
times del tràfic d’éssers humans. Tram. 250-00917/11. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 364, 20; esmenes: BOPC 395, 24).

3. Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions del terme «sexe» en 
els diccionaris normatius català i espanyol. Tram. 250-00931/11. Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 372, 21; esmenes: BOPC 410, 9).

4. Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans per a l’explo-
tació sexual. Tram. 250-00980/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 395, 39; 
esmenes: BOPC 431, 33).

A les 16:00 hores: 
5. Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Addiccions Soci-
als davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la situació de 
l’associació i els problemes que afronta. Tram. 357-00212/11. Comissió d’Igualtat 
de les Persones. Compareixença.

A les 17:00 hores: 
6. Compareixença de Sergi Ferré, en representació de l’associació Grup de Suport per 
a Persones amb Símptomes de Dependència Emocional, davant la Comissió d’Igual-
tat de les Persones per a explicar les activitats de l’associació. Tram. 357-00211/11. 
Comissió d’Igualtat de les Persones. Compareixença.
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Dossier 2

Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la instal·lació de canviadors de bolquers 
en edificis públics i privats i la conscienciació en la igualtat i la 
coresponsabilitat
250-00850/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 50591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la igualtat i la 
coresponsabilitat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’article 14 de la Constitució Espanyola proclama el dret a la igualtat i a la 

no-discriminació per raó de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2 consagra l’obliga-
ció dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i 
dels grups en què s’integra siguin reals i efectives. La igualtat entre dones i homes és 
un principi jurídic universal reconegut en diversos textos internacionals sobre drets 
humans, entre els quals destaca la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes 
de discriminació contra la dona, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions 
Unides el desembre de 1979 i ratificada per Espanya el 1983.

En aquest mateix àmbit és procedent evocar els avenços introduïts per conferèn-
cies mundials monogràfiques, com la de Nairobi de 1985 i Pequín de 1995. La igual-
tat és, així mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. Des de l’entrada en 
vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat entre dones i homes 
i l’eliminació de les desigualtats entre les unes i els altres són un objectiu que s’ha 
d’integrar en totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus membres.

Així mateix, a Catalunya tenim la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’Igualtat efec-
tiva de dones i homes, que en el seu article 53.2.6) diu expressament que les admi-
nistracions públiques de Catalunya, per a complir les mesures a què fa referència 
l’apartat 1, han de garantir: «Equipaments públics amb instal·lacions que facilitin els 
usos i cobreixin les necessitats de tothom. En aquest sentit, i en la mesura que sigui 
possible, cal habilitar zones per a l’atenció d’infants, especialment per a disposar de 
canviadors de bolquers, accessibles tant per a homes com per a dones».

La realitat amb la qual ens trobem de manera habitual és que els canviadors de 
bolquers es troben sempre en els lavabos femenins, com si la criança dels més petits 
i les més petites, correspongués únicament a la mare.

Els canviadores de bolquers són una eina senzilla, de molt baix pressupost, i per 
la qual no és necessari fer modificacions estructurals als edificis.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Instal·lar progressivament en tots els edificis públics un canviador de bolquers 

accessible tant per a homes com per a dones, en el termini màxim de tres anys.
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2. Realitzar una campanya de conscienciació en el sector privat perquè les enti-
tats privades procedeixin també a la instal·lació dels canviadors de bolquers acces-
sibles tant a homes com a dones, sense discriminació alguna.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54927 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 24.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54927)

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

2. Estudiar la possibilitat d’incloure, en els plans d’igualtat que es realitzen amb 
les empreses del sector privat, l’eventual instal·lació dels canviadors de bolquers ac-
cessibles tant a homes com a dones, sense discriminació alguna.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets de les dones i 
les nenes víctimes del tràfic d’éssers humans
250-00917/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 53860 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’accés a drets 
per part de les dones i nenes víctimes del tràfic d’éssers humans, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les màfies que viuen del tràfic d’essers humans amb finalitats d’explotació ten-

deixen a reclutar les persones més vulnerables. La gran majoria són dones, joves, 
aturades, amb baix nivell educatiu, sense qualificació professional, amb problemes 
de salut mental o anteriorment victimitzades, que procedeixen de països amb alts 
nivells de pobresa, desigualtats de gènere, corrupció política i policial, altes taxes 
de crims, de guerres o conflictes.

La captació de persones contra la seva voluntat o engany, en concret de dones i 
nenes, amb destinació al comerç sexual, és una de les violacions dels drets humans 
més terribles que s’està produint en el món. Moltes dones es van iniciar en la pros-
titució com a conseqüència del tràfic, ja que no van ser identificades com a tals per 
molts motius, i avui es mantenen en la prostitució com a forma de vida.

Des de les entitats que treballen en aquest àmbit reclamen que es garanteixin els 
drets i una protecció real a les milers de dones que actualment busquen un lloc segur 
a Europa, així com mesures específiques perquè aquelles perseguides per motius de 
gènere tinguin les mateixes garanties a l’hora de sol·licitar asil que per altres causes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Desplegar la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la vio-

lència masclista, en la seva totalitat i dotar-la de suficient pressupost per combatre 
les agressions sexuals, el tràfic i explotació sexual de dones i nenes, la mutilació ge-
nital femenina o el risc de patir-la, els matrimonis forçats, la violència derivada de 
conflictes armats i la violència contra els drets sexuals i reproductius.

2. Cobrir totes les places possibles en centres d’acollida per a dones i nenes víc-
times d’aquests crims amb una atenció integral d’assistència sanitària, terapèutica, 
psicològica i d’inserció sociolaboral.

3. Garantir la dotació pressupostària del pla de protecció internacional a Catalu-
nya, en vigor des del 2014, i el protocol de protecció de les víctimes de tràfic d’és-
sers humans a Catalunya, en vigor des del 2013, ja que cap dels dos instruments ha 
comptat amb un pressupost que permetés el seu desplegament.

4. Fer un informe d’avaluació del desplegament de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, en referència a l’accés a drets 
per part de les dones i nenes víctimes del tràfic d’éssers humans.

Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 56143; 57815 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 25.04.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 56143)

Esmena 1
GP Socialista (1)
D’addició d’un nou 

Crear més centres d’acollida arreu del territori per a dones i nenes víctimes de 
crims, abusos i violència masclista per tal de cobrir l’atenció integral d’assistència 
sanitària, terapèutica, psicològica i d’inserció sociolaboral.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57815)

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

2. Cobrir totes les places possibles en Serveis d’Acolliment i Recuperació per a 
dones i nenes víctimes d’aquests crims amb una atenció integral d’assistència sani-
tària, terapèutica, psicològica i d’inserció sociolaboral.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació i supressió

3. Seguir finançant el pla de protecció internacional a Catalunya, en vigor des 
del 2014, i el protocol de protecció de les víctimes de tràfic d’éssers humans a Ca-
talunya, en vigor des del 2013, ja que cap dels dos instruments ha comptat amb un 
pressupost que permetés el seu desplegament.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions del 
terme «sexe» en els diccionaris normatius català i espanyol
250-00931/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 54483 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la modificació de 
les accepcions del terme «sexe» en els diccionaris normatius català i espanyol, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
La Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència mas-

clista, utilitza l’expressió violència masclista perquè considera que «el masclisme 
és el concepte que de forma més general defineix les conductes de domini, control 
i abús de poder dels homes sobre les dones i que, alhora, ha imposat un model de 
masculinitat que encara és valorat per una part de la societat com a superior».

Actualment, en la nostra societat vivim envoltats de micromasclismes, actituds 
gairebé imperceptibles que hem acceptat com a normals però que porten a tenir 
actituds de superioritat vers les dones. Le llenguatge quotidià és ple d’expressions 
masclistes.

En el Diccionari de la Llengua Catalana, que, segons l’Institut d’Estudis Cata-
lans (IEC), és el text canònic, normatiu i de referència, el concepte «sexe» té les se-
güents acceptacions: 

1 1 m. [LC] [ZOA] [BI] Conjunt de les peculiaritats bioquímiques, fisiològiques 
i orgàniques que divideixen els individus d’una espècie en mascles i femelles i fan 
possible entre ells, mitjançant els adequats processos de conjugació o fecundació, 
una periòdica modificació de la informació genètica.

1 2 m. [LC] [MD] Sexualitat .
2 1 m. [LC] [BI] Conjunt d’individus de l’un o de l’altre sexe. S’admeten socis 

d’ambdós sexes.
2 2 [LC] el bell sexe [o el sexe dèbil] Les dones.
3 m. [LC] [MD] [ZOA] Òrgans genitals externs.
El concepte «sexo» en el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) té 

les següents definicions: 
Sexo
Del lat. sexus.
1. m. Condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas.
2. m. Conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo. Sexo masculino, feme-

nino.
3. m. Órganos sexuales.
4. m. Actividad sexual. Está obsesionado con el sexo.
bello sexo
1. m. sexo débil.
sexo débil
1. m. Conjunto de las mujeres.
sexo feo
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1. m. sexo fuerte.
sexo fuerte
1. m. Conjunto de los hombres.
Les paraules del nostre llenguatge habitual són molt importants per a la norma-

lització d’una societat lliure de connotacions masclistes. Definicions com «sexe dè-
bil» quan es tracta de dones que s’utilitzen actualment, juguen en contra d’aquesta 
lluita contra les desigualtats entre dones i homes i contra la violència masclista.

Aquests termes són pejoratius i discriminen a les dones. La terminologia que 
s’utilitza en el llenguatge és molt important per les connotacions que porten, sobre-
tot quan estigmatitzen a les persones.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Demanar a l’Institut d’Estudis Catalans que modifiqui i actualitzi les accepci-

ons de «sexe» en el Diccionari de la Llengua Catalana per a eliminar les referències 
a les dones com a sexe dèbil.

2. Instar el Govern de l’Estat a demanar a la Real Academia Española (RAE) 
que modifiqui i actualitzi les accepcions de «sexe» en el seu diccionari per a elimi-
nar les referències a les dones com a sexe dèbil i als homes com a sexe fort.

Palau del Parlament, 21 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59225 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 11.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59225)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició d’un nou punt

3. Realitzar la mateixa petició a l’Institut d’Estudis Aranesi pel que fa a la llen-
gua occitana, aranès a l’Aran.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició d’un nou punt

4. Demanar a l’Institut d’Estudis Catalans i a l’Institut d’Estudis Aranesi i ins-
tar al Govern de l’Estat que demani a la Real Academia de la Lengua Española que 
revisin, modifiquin i actualitzin les diferents expressions, accepcions i definicions 
discriminatòries i sexistes que contenen els seus Diccionaris.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans 
per a l’explotació sexual
250-00980/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 57477 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la lluita contra la tracta 
d’éssers humans amb fins de explotació sexual, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text següent: 

Exposició de motius
Un govern socialista va posar en marxa el primer Pla Integral de Lluita contra el 

tràfic amb fins d’explotació sexual (2009-2012), en el marc de la defensa dels drets 
humans. Va ser el primer pla global del nostre país que va prestar una especial aten-
ció a les víctimes, va perseguir als traficants i proxenetes, va apostar per la preven-
ció i per les campanyes de sensibilització.

Nacions Unides defineix la tràfics d’éssers humans amb fins d’explotació sexual 
com «el fenomen d’esclavitud del s. xxi». Ha negat a la prostitució la categoria de 
treball perquè no reuneix les condicions de dignitat i respecte humà que requereix 
una activitat laboral. La prostitució, el tràfic i tràfic de dones i nenes amb fins d’ex-
plotació és una de les manifestacions més cruels de desigualtat. Suposen una vulne-
ració dels més elementals drets humans a atemptar contra la llibertat, la integritat, la 
salut, la vida, la seguretat i la dignitat de les persones. La situació de la prostitució a 
Espanya i a Catalunya es caracteritza per la seva invisibilitat a causa de la clandes-
tinitat en què es desenvolupa i que és la causa principal de la seu desconeixement, 
perquè la prostitució que es coneix, la qual és visible, la del carrer, és la minoritària. 
Per això, els nostres esforços han d’anar dirigits a eradicar la prostitució i el tràfic 
d’éssers humans amb fins d’explotació sexual, a afavorir la dignitat de les dones, a 
garantir alternatives, acabar amb les xarxes; acabar amb les màfies, amb l’esclavi-
tud; protegir i assistir les víctimes; cooperar amb els països d’origen; i conscienciar 
la ciutadania que és un comerç il·lícit.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Implementar un pla transversal de lluita integral contra el proxenetisme i les 

màfies de la prostitució.
2. Destinar més recursos a les unitats especialitzades contra el crim organitzat 

de tràfic i explotació de persones.
3. Derogar el Decret 217/2002, d’1 d’agost, pel qual es regulen els locals de pú-

blica concurrència on s’exerceix la prostitució.
4. Instar el Govern de l’Estat a: 
a. Tornar a introduir en el Codi Penal la figura de la tercería locativa en els ter-

mes del Conveni de Nacions Unides, per ajudar a desmantellar la indústria del sexe.
b. Introduir la figura de penalització de tota mena de proxenetisme lucratiu hi 

hagi o no consentiment de la persona prostituïda.
c. Sancionar la demanda i compra de prostitució.
d. Prohibir qualsevol tipus de publicitat que promogui la prostitució.
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e. Promoure un acord global per perseguir, de manera coordinada i eficaç entre 
tots els països que se sumin a aquest, la menyspreable xacra de la Tracta de Persones 
amb fins d’explotació sexual.

f. Impulsar una Llei Integral contra la tracta d’éssers humans amb fins de ex-
plotació sexual, que estableixi mecanismes adequats per a la prevenció, reforci la 
persecució d’ofici del delicte, eviti la publicitat de contingut sexual i posi en marxa 
serveis i programes de protecció social i recuperació integral de les persones que 
han estat explotades.

Palau del Parlament, 23 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 61451 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 02.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61451)

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

1. Continuar desenvolupant el Pla d’Acció contra el Tràfic d’Éssers Humans, pla 
específic de lluita integral contra el proxenetisme, les màfies i el crim organitzat.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació i addició 

2. Sol·licitar la participació de la PG-ME en institucions internacionals i orga-
nismes nacionals de coneixement, coordinació i intel·ligència policial, que compor-
taria millorar la tasca de les unitats especialitzades i l’eficàcia de la seva activitat, 
així com adequar els recursos contra el crim organitzat de tràfic i explotació de per-
sones a les circumstàncies i necessitats en aquest àmbit.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De supressió

3. Derogar el Decret 217/2002, d’1 d’agost, pel qual es regulen els locals de pú-
blica concurrència on s’exerceix la prostitució.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació i supressió 

e. Participar en qualsevol instrument o acord global per perseguir, de manera co-
ordinada i eficaç entre tots els països que se sumin a aquest, la menyspreable xacra 
de la Tracta de Persones amb fins d’explotació sexual.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)
De modificació

f. Participar en els òrgans que s’estableixin a l’efecte per abordar qualsevol pro-
posta legislativa integral encaminada a lluitar contra la tracta d’éssers humans amb 
fins de explotació sexual, que estableixi mecanismes adequats per a la prevenció, 
reforci la persecució d’ofici del delicte, eviti la publicitat de contingut sexual i posi 
en marxa serveis i programes de protecció social i recuperació integral de les per-
sones que han estat explotades.
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