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Comissió d’Igualtat de les Persones

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença d’una representació de l’Observatori contra l’Homofòbia davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar l’informe «L’estat de la LGTBI-
fòbia a Catalunya 2016». Tram. 357-00509/11. Comissió d’Igualtat de les Persones. 
Compareixença.

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb el 
conseller de la Presidència sobre el seguiment de les polítiques d’igualtat. Tram. 354-
00206/11. Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de 
la sol·licitud de sessió informativa.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les declaracions amb relació a 
l’acció de l’Observatori Contra l’Homofòbia. Tram. 354-00210/11. Noemí de la Calle 
Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari 
Socialista, Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 
Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Cri-
da Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

4. Proposta de resolució sobre la utilització sexista i com a reclam publicitari del cos 
de les dones en els esdeveniments esportius. Tram. 250-01021/11. Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 413, 38; esmenes: BOPC 446, 110).

5. Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones al Circuit de Barcelona-Ca-
talunya. Tram. 250-01037/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 419, 30; esmenes: BOPC 457, 20).

6. Proposta de resolució sobre les paraules homòfobes del bisbe de Solsona. Tram. 
250-01053/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 432, 14; esmenes: BOPC 
470, 39).

7. Proposta de resolució sobre els protocols per a fer front a possibles casos de 
transfòbia en hospitals. Tram. 250-01069/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 439, 118; esmenes: BOPC 470, 41).
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Dossier 2

Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la utilització sexista i com a reclam 
publicitari del cos de les dones en els esdeveniments esportius
250-01021/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 59186 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

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 utilització sexista i 
de reclam publicitari del cos de les dones al Trofeu Comte de Godó, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’eliminació dels estereotips de gènere és indispensable per a l’aplicació efectiva 

de la igualtat de dones i homes, per aquest motiu les administracions i els poders 
públics de Catalunya han de fer tot el possible per eliminar els estereotips i els obs-
tacles en què es basen les desigualtats en la condició i la posició de les dones, que 
condueixen a la valoració desigual dels rols que tenen dones i homes en matèria po-
lítica, econòmica, social i cultural.

Els últims esdeveniments succeïts amb les hostesses que treballaven al Trofeu 
Comte de Godó, en què se’ls va obligar a treballar amb minifaldilla i màniga curta 
amb condicions climatològiques adverses, han estat una clara utilització del cos de 
la dona, que han deixat ben clara una situació laboral sexista.

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. Garantir que en tots els esdeveniments esportius que es facin a Catalunya 

compleixin la llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
2. Aplicar les sancions previstes a la llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efec-

tiva de dones i homes, en que les administracions públiques de Catalunya i els or-
ganismes i les entitats que en depenen han de denegar l’atorgament de subvencions, 
beques o qualsevol altre tipus d’ajut públic a les empreses i entitats sol·licitants sanci-
onades o condemnades perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades 
discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

3. Prohibir qualsevol acte esportiu, cultural o social en què es vulnerin els drets 
de les dones, des del punt de vista de la utilització sexista i de reclam publicitari del 
cos de les dones en particular.

4. Instar al Consell Nacional de les Dones de Catalunya a fer una proposta i re-
comanació específica per a tots els esdeveniments esportius organitzats a Catalunya 
on quedin vinculades al Pla d’actuació del Govern de la Generalitat en matèria de 
polítiques d’igualtat de gènere en els àmbits de la vestimenta.

5. Aplicar l’article 49 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives 
de Catalunya i fer acomplir la prevenció, control i repressió de la discriminació per 
raó de sexe en l’esport.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP SOC 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 63077 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 20.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63077)

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

1. Aplicar totes les mesures que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igual-
tat efectiva d’homes i dones, per a garantir el seu compliment.

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

3. No donar suport a cap acte esportiu, cultural o social en què es vulnerin els 
drets de les dones, des del punt de vista de la utilització sexista i de reclam publi-
citari del cos de les dones en particular. I, al mateix temps, vetllar perquè en cap 
cas es celebri un acte esportiu, cultural o social que incompleixi la llei d’igualtat.

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

5. Recolzar i donar suport a les entitats esportives de Catalunya en la prevenció, 
control i repressió de la discriminació per raó de sexe en l’esport.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones al Circuit de 
Barcelona-Catalunya
250-01037/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 59496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre la cosificació de les dones al Circuit de Barcelona-Catalunya, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les violències masclistes tenen el seu origen en una estructura social i cultural 

basada en el patriarcat, amb repercussions en àmbits molt diversos de les nostres 
vides quotidianes. La flagrant desigualtat existent entre dones i homes no és un pro-
ducte accidental ni inevitable en l’evolució de les societats humanes, sinó un desen-
llaç i un mètode interessats, contra els que hem de lluitar amb contundència.

Aquestes patrons de desigualtat i opressió del gènere femení es difonen constant-
ment a través dels mitjans de comunicació en les seves múltiples variants i suports 
tecnològics.

En aquest sentit, la publicitat juga un paper fonamental, atès que, a més de ser 
un instrument de consum, és també una eina ideològica i una manera de percebre 
la realitat social.

A aquest efecte, tant Catalunya com l’Estat espanyol, entenent la gravetat de la 
situació, han aprovat lleis que han d’establir les bases per a la construcció d’una so-
cietat més justa i més igualitària.

Així, la Ley General de Publicidad (34/88, 11 de novembre), declara en el seu 
article 3r, «il·lícita la publicitat que presenti les dones de forma vexatòria, bé sigui 
utilitzant particular i directament el seu cos o parts del mateix com a simple objecte 
desvinculat del producte que es pretén promoure, bé sigui la seva imatge associada 
a comportaments estereotipats que vulnerin els fonaments del nostre ordenament 
contribuint a generar violència». Violència a la que es refereix la Llei Orgànica 
1/2004, de 28 de desembre, de «Medidas de protección integral contra la violencia 
de género».

També la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y Hombres (3/2007, 
22 de març), considera en el seu article 41è «il·lícita la publicitat que comporti con-
ducta discriminatòria d’acord amb aquesta Llei».

Per la seva banda, la Ley General de la comunicación audiovisual (7/2010, 31 
de  març), estableix a l’article 4.2. que «la comunicació audiovisual mai podrà inci-
tar a l’odi o a la discriminació per raó de gènere [...] i ha de ser respectuosa amb la 
dignitat humana i els valors constitucionals, amb especial atenció a l’eradicació de 
conductes afavoridores de situacions de desigualtat de les dones».

I a l’article 18.1. de la mateixa Llei, també es fa constar que «està prohibida tota 
comunicació comercial que vulneri la dignitat humana o fomenti la discriminació 
per raó de sexe. [...] Igualment, està prohibida tota publicitat que utilitzi la imatge de 
la dona amb caràcter vexatori o discriminatori».

També la Llei catalana d’Igualtat efectiva de dones i homes (17/2015, 21 de ju-
liol), es pronuncia en el mateix sentit, al llarg de tots els punts de l’article 25.
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Atenent la legislació exposada, cal concloure que presentar el cos de la dona com 
a decorat i reclam per a captar l’atenció del públic és una pràctica clarament il·lícita 
que les administracions públiques tenim l’obligació d’evitar.

En aquest sentit, proposem actuar contra una pràctica habitual i molt estesa al 
món de l’esport consistent en la col·locació, per part de les empreses organitzadores 
o patrocinadores de dones en llocs visibles de l’activitat, amb l’únic propòsit de cap-
tar l’atenció del públic, encara que la seva presència estigui totalment desvinculada 
de l’activitat esportiva.

És el cas de molts esdeveniments esportius d’alt nivell com, en el cas del mu-
nicipi de Montmeló, els Grans Premis de Fòrmula 1 i de MotoGP, on podem trobar 
dones de bellesa estereotipada a les zones de Pisos Box, als accessos de Paddock, 
a la recta de sortida (les conegudes com a «paraigüeres»), i fins i tot a la zona del 
pòdium.

Per això, denunciem aquesta pràctica il·lícita i que ha de ser eradicada d’una so-
cietat moderna i igualitària com la nostra. Cal acabar amb el tracte injust i denigrant 
envers les dones, deixant d’igualar-les a un objecte ornamental, deixant de cosifi-
car-les i d’hipersexualitzar-les.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Actuar davant del Circuit de Barcelona-Catalunya, Formula One Group, la 

Federació Internacional d’Automobilisme i Dorna Sport S.L. per tal de fer complir 
la legislació vigent a nivell català, i eliminar del Circuit de Montmeló totes les pràc-
tiques en les que s’utilitzi el cos de les dones com a ornament i reclam per a captar 
l’atenció del públic, mitjançant el foment d’estereotips que cosifiquen les dones i fo-
menten la discriminació, la desigualtat i la violència de gènere.

2. Manifestar que no tolerarà la cosificació de les dones i actuarà legalment con-
tra aquelles empreses que incompleixin la legislació vigent en aquesta matèria a 
Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 64442 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 30.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 64442)

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

1. Aplicar totes les mesures que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igual·
tat efectiva d’homes i dones, per a garantir el seu compliment.

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

2. No donar suport a cap acte esportiu en què es vulnerin els drets de les dones, 
des del punt de vista de la utilització sexista i de reclam publicitari del cos de les 
dones en particular i, al mateix temps, vetllar perquè en cap cas es celebri un acte 
esportiu que incompleixi la llei d’igualtat.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les paraules homòfobes del bisbe de 
Solsona
250-01053/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 61067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.06.2017

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 les paraules 
homòfobes del Bisbe de Solsona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones, amb el text següent: 

Exposició de motius
El mes de febrer de 2017 l’Arquebisbat de Barcelona va organitzar una xerra-

da LGTBIfòbica. L’Observatori contra l’Homofòbia va denunciar que aquest acte 
atemptava contra les llibertats de les persones i induïa a la discriminació.

Aquest mes de maig, la discriminació i les faltes de respecte provenen del Bis-
be de Solsona, el Sr. Xavier Novell. El Sr. Novell va plantejar, en la seva glossa de 
diumenge, que «l’homosexualitat a l’adolescència està relacionada al fet que, en la 
cultura occidental, la figura del pare estaria simbòlicament absent, desviada, difu-
minada i que la virilitat semblaria qüestionada». Aquestes declaracions comporten 
evidents signes denigrants i pejoratius pel col·lectiu LGTBI.

Aquestes paraules del senyor Novell no fan més que demostrar la mentalitat 
d’una part significativa de certs sectors de l’Església Catòlica.

Avui, encara, es produeixen massa agressions a les persones en motiu de la seva 
orientació sexual, i les paraules del Bisbe de Solsona no ajuden a solucionar aques-
ta situació, sinó més aviat el contrari. Molts infants i joves ho passen malament per 
culpa de l’assetjament escolar i social que pateixen per ser com són. Els agressors 
són infants i joves que escolten declaracions com les del Bisbe i, en conseqüència, 
decideixen que tenen el dret a fer mal als altres.

Actes com la xerrada de l’Arquebisbat de Barcelona o les paraules del Bisbe de 
Solsona tenen un greu contingut homòfob, generen aïllament i menyspreu, i, a més, 
són un atac al contingut de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets 
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofò-
bia, la bifòbia i la transfòbia, que obliga a totes les institucions de Catalunya a no 
discriminar les persones LGTBI.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta el seu rebuig a les paraules homòfobes del Bisbe de Solsona en la 

seva glossa dominical del 21 de maig de 2017.
2. Insta el Govern de la Generalitat a treballar conjuntament amb les entitats 

religioses per a garantir que no es portin a terme actes que comportin rebuig o 
menyspreu públic de persones per causa de l’orientació sexual i que no s’emetin ex-
pressions vexatòries amb connotacions homofòbiques, bifòbiques o transfòbiques 
en discursos o en intervencions públiques, en compliment de la Llei 11/2014, del 10 
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d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i inter-
sexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 66016 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 14.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 66016)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació, supressió i addició 

2. Insta el Govern de la Generalitat a treballar conjuntament amb les entitats re-
ligioses, i dins del marc d’aconfessionalitat, per a garantir que no es portin a terme 
actes que comportin rebuig o menyspreu públic de persones per causa de l’orienta-
ció sexual i que no s’emetin expressions vexatòries amb connotacions contràries al 
compliment de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i 
la transfòbia.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els protocols per a fer front a possibles 
casos de transfòbia en hospitals
250-01069/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 61772 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Lorena Roldán Suárez, diputa-

da 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 els 
protocols per a fer front a possibles casos de transfòbia en hospitals catalans, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Aquests dies la premsa ha recollit un possible cas de transfòbia que hauria tingut 

lloc a l’Hospital Santa Tecla de Tarragona i a l’Hospital Pius de Valls. Segons recu-
llen diversos diaris, el passat 20 de maig un jove transsexual es va dirigir a l’hospital 
Santa Tecla per tal d’injectar-se la dosi corresponent de testosterona però aquesta no 
li va ser proporcionada ja que, segons informa l’hospital, el noi no portava cap do-
cument que prescrivís la injecció esmentada. Vista la negativa, el jove es va dirigir 
a l’hospital Pius de Valls, on va obtenir la mateixa resposta.

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. Revisar i, si escau, actualitzar el protocol actualment existent per a fer front a 

casos com l’esmentat.
2. Adoptar totes les mesures pertinents per tal d’esclarir quina és la documen-

tació que obligatòriament han d’aportar tots els pacients per tal d’injectar-se la dosi 
corresponent de testosterona o tractaments hormonals similars en els hospitals ca-
talans.

3. Informar en seu parlamentària, en el termini màxim d’un mes des de l’apro-
vació de la present resolució, sobre si el Govern de la Generalitat té constància de 
casos similars en els darrers mesos i, en cas afirmatiu, on i quan s’han produït i la 
resposta donada en aquest sentit per part del Govern i dels respectius hospitals.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Lorena Roldán Suárez, diputa-

da, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 66023 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 14.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 66023)

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

1. Desenvolupar el nou model d’atenció a la salut de les persones trans, en col·
laboració amb professionals, societats científiques i la plataforma Trans*Forma la 
salut, de forma integral, amb visió inclusiva, no patologitzant i de participació en 
l’àmbit comunitari. En el marc d’aquest Model, elaborar el protocol clínic que esta·
bleix la manera d’actuar de les unitats que atenen a persones trans, fent referència 
als tractaments hormonals, als criteris d’accés a la cirurgia, a la disponibilitat de 
suport psicològic individual i/o grupal, entre d’altres.

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

3. Informar en seu parlamentària, en el termini màxim d’un mes des de l’apro-
vació de la present resolució, sobre si el Govern de la Generalitat té constància de 
casos similars en els darrers mesos i, en cas afirmatiu, on i quan s’han produït i la 
resposta donada en aquest sentit per part del Govern i dels respectius hospitals.


	ORDRE DEL DIA
	Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades

