
CIP
DOSSIER

Sessió 7, dimarts 2 d’abril de 2019

Comissió d’Igualtat de les Persones

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença de Tina Recio, responsable d’I-vaginarium, davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones, per a informar sobre el desplegament de la Llei 11/2014 
pel que fa als tractaments associats a la transidentitat. Tram. 357-00126/12. Comissió 
d’Igualtat de les Persones. Compareixença.

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb la 
consellera de la Presidència sobre les despeses previstes en el projecte de pressu-
postos de la Generalitat per al 2019 amb relació a la lluita contra les violències mas-
clistes i a les polítiques d’igualtat. Tram. 354-00098/12. Susanna Segovia Sánchez, del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de  
sessió informativa.

3. Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Rodríguez, president de l’Observatori contra 
l’Homofòbia, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les 
agressions homòfobes a Catalunya. Tram. 356-00364/12. Susanna Segovia Sánchez, 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de  
compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Igualtat davant la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les mesures previstes davant 
les agressions homòfobes del 2 i 3 de març. Tram. 356-00365/12. Susanna Segovia 
Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença.

5. Proposta de resolució sobre el reconeixement del poble gitano de Catalunya. Tram. 
250-00583/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 238, 
62; esmenes: BOPC 278, 13).

6. Proposta de resolució sobre la violència masclista. Tram. 250-00626/12. Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i 
de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 249, 76; esmenes: BOPC 289, 24).
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el reconeixement del poble gitano de 
Catalunya
250-00583/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 25430 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució reconeixement del poble gitano de 
Catalunya, garantint el seu coneixement, inclusió i empoderament, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text següent: 

Exposició de motius
El poble gitano és la minoria ètnica autòctona d’Europa, la més nombrosa i, tam-

bé, una de les més discriminades i oblidades.
El 26 de novembre de 1415 Tomàs de Saba va arribar a Perpinyà. Va ser el pri-

mer gitano a trepitjar el territori català del que es té constància. La ciutat de Figue-
res, segons els documents de l’època, va ser on es van acollir als primers nuclis de 
la població gitana a Catalunya. A partir de llavors, van anar arribant a aquestes ter-
res diferents grups de gitanos a la recerca d’unes millors condicions de vida. Actu-
alment, molts dels gitanos de Catalunya són descendents d’aquells primers gitanos 
que van arribar fa sis segles, i les seves arrels i cultura són part indissoluble de la 
cultura i els valors catalans.

En el decurs històric la població gitana catalana, ha passat des d’una favorable i 
hospitalària acollida a la seva arribada a una sistemàtica persecució en segles poste-
riors, el que va motivar la pèrdua d’una gran part de la seva cultura i de la seva llen-
gua. Només a Espanya, entre 1499 i 1783, es van promulgar més de 250 legislacions 
antigitanes fins a la constitució de 1978.

El 30 de juliol de 1749 fou també un dia especialment tràgic per a la població 
gitana, ja que va ser l’inici de diferents pràctiques d’un projecte d’extermini, o ge-
nocidi, en termes moderns. En aquest dia, dimecres negre en la història del Poble 
gitano, es va decidir «acabar amb tots els gitanos pel sol fet de ser gitanos» amb el 
propòsit d’aconseguir «extingir-los d’una vegada».

En l’actualitat, fruit del treball i la pressió exercida pels moviments socials gitanos 
i progitanos a nivell internacional, s’ha encunyat el terme «antigitanisme» com a for-
ma específica de racisme cap al poble gitano, sent aquesta una de les principals cau-
ses de desigualtat i discriminació que pateixen els gitanos i les gitanes al segle xxi.

La història dels gitanos i gitanes ha estat construïda majoritàriament des d’una 
anàlisi extern, d’incomprensió cap a la identitat i valors com a poble, carregada d’es-
tigmes, falses creences i estereotips.

Els pobles han d’apreciar les aportacions d’uns envers altres, ja que una cultu-
ra és molt més fecunda i rica en la mesura en què és capaç d’assimilar elements 
culturals forans. Un adequat coneixement de la cultura gitana, sens dubte facilitarà 
la creació d’una consciència social crítica, davant de situacions de discriminació i 
injustícia.

Pel que fa necessari reconstruir la història del poble gitano des d’un paradigma 
que permeti reconèixer d’igual a igual, i així integrar-la en la història de Catalunya.

Quan en diferents punts de la geografia europea, espanyola i catalana sorgeixen 
brots racistes i xenòfobs necessitem més que mai contribuir a la seva eradicació, tre-
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ballant en favor d’aquells sectors de la comunitat gitana més desfavorits, facilitant 
la difusió de la seva cultura perquè sigui coneguda, valorada i respectada per tots i 
totes.

Una situació important de tractar a Catalunya, ja que segons les estimacions, en 
el nostre territori habiten més de 80.000 persones d’ètnia gitana, sent al voltant de 
725.000 a 750.000 Espanya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Reconeixement del poble gitano de Catalunya com a minoria ètnica pròpia de 

Catalunya.
2. Declarar el dia 8 d’abril com a dia internacional del poble gitano.
3. Declara el 30 de juliol com dia de lluita contra el antigitanisme i qualsevol al-

tra forma de racisme i xenofòbia a Catalunya.
4. Commemorar anualment el 26 de novembre com el dia dels gitanos i gitanes 

de Catalunya, per tal de trencar estereotips, millorar el coneixement d’una de les 
cultures que conviu a Catalunya i suprimir definitivament les barreres del rebuig, la 
intolerància i la marginació cap al col·lectiu social.

5. Vigilar i combatre qualsevol expressió o acte que vulneri els drets fonamentals 
de la població gitana a Catalunya i / o que fomenti el racisme antigitano.

6. Combatre el desconeixement de la població gitana mitjançant la inclusió de la 
història i cultura gitana al currículum escolar oficial de primària i secundària, tal 
com es recomana en l’Estratègia Nacional per a la Inclusió Social de la Població 
Gitana 2012-2020.

7. Desenvolupar un programa específic d’intervenció amb les comunitats gitanes 
migrants de l’Est, per afavorir l’eliminació de barreres socioculturals.

8. Impulsar models d’escola inclusiva que combatin la segregació escolar a les 
diferents zones on hi ha més nombre de població gitana a Catalunya.

9. Desenvolupar programes d’ajudes i beques per a la continuïtat d’estudis mit-
jans i superiors a la joventut gitana, posant especial atenció en l’apoderament de les 
adolescents.

10. Acompanyar i prestar assistència tècnica al moviment associatiu gitano per 
promoure el seu empoderament i facilitar la seva participació en espais consultius i 
col·laboratius (fòrums, xarxes i similars) on s’aborden matèries que concerneixen a 
la comunitat gitana.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu,  

GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30606 i 30680 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 28.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 30606)

Enmienda 1
GP de Ciutadans (1)
De modificación del punto 1 que pasa a tener el siguiente redactado 

1. Reconocer y garantizar con plena efectividad los derechos y libertades funda-
mentales, evitando cualquier discriminación, de los ciudadanos pertenecientes al 
pueblo gitano en su condición de minoría étnica.
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 30680)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació, supressió i addició 

1. Reconèixer al poble gitano de Catalunya com a una minoria ètnica pròpia de 
Catalunya i continuar vetllant per la seva plena inclusió social.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i supressió 

3. Declarar el 30 de juliol com dia de lluita contra el antigitanisme i qualsevol 
altra forma de racisme, discriminació o xenofòbia a Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació, supressió i addició

4. Declarar el 26 de novembre com el dia dels gitanos i gitanes de Catalunya, per 
millorar el coneixement i trencar estereotips cap a una de les cultures que conviu a 
Catalunya des de fa més de 600 anys, contribuint així a suprimir definitivament les 
barreres del rebuig, la intolerància i la marginació que aptexi aquest col·lectiu social.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació i addició 

5. Continuar vigilant i combatent qualsevol expressió o acte que vulneri els drets 
fonamentals de la població gitana a Catalunya i/o que fomenti el racisme antigitano 
a través de l’elaboració d’una llei contra l’antigitanisme.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació

6. Continuar combatent el desconeixement de la població gitana mitjançant la 
inclusió de la història i cultura gitana al currículum escolar oficial de primària i se-
cundària, tal com es recomana en l’Estratègia Nacional per a la Inclusió Social de 
la Població Gitana 2012-2020.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De modificació

7. Desenvolupar un programa específic d’intervenció amb les comunitats gitanes 
migrants d’Europa, per afavorir l’eliminació de barreres socioculturals.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (7)
De modificació

8. Seguir acompanyant i impulsant models d’escola inclusiva que persegueixin 
l’èxit educatiu de l’alumnat gitano a través d’actuacions educatives avalades per al 
comunitat científica, i que combatin, entre d’altres, la segregació escolar a les dife-
rents zones on hi ha més nombre de població gitana a Catalunya.
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Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (8)
De modificació i addició 

9. Continuar desenvolupant mesures d’acció afirmativa per incrementar el 
nombre d’estudiants gitanes i gitanos que accedeixen i finalitzen amb èxit estudis 
post-obligatoris posant especial atenció en l’apoderament de les adolescents gitanes.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (9)
De modificació

10. Seguir acompanyant i prestant assistència tècnica al moviment associatiu 
gitano per promoure el seu empoderament i facilitar la seva participació en espais 
consultius i col·laboratius (fòrums, xarxes i similars) on s’aborden matèries que con-
cerneixen a la comunitat gitana.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la violència masclista
250-00626/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 27308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
violència masclista, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’aprovació del Ple del Congrés dels Diputats de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 

de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere va su-
posar un revulsiu de les polítiques de la violència contra i sobre les dones, només pel 
fet de ser-ho, consolidant-se com a model internacional.

A Catalunya, l’any 2010, el Ple del Parlament va aprovar la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista per dotar a la Genera-
litat dels instruments necessaris per a combatre la violència masclista que amenaça 
la llibertat i la seguretat de les dones.

A més, el 15 de novembre de 2016, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar, 
per unanimitat, una Proposició no de llei per la qual s’instava al Govern de l’Estat a 
promoure la subscripció d’un Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere perquè 
el Govern de l’Estat, les comunitats autònomes i els municipis continuïn impulsant 
polítiques per a l’eradicació de la violència sobre les dones com a una veritable po-
lítica d’Estat.

El Pacte estatal conté un conjunt de propostes per a prevenir i combatre la vio-
lència contra les dones i per a millorar la resposta que es dona des de les institucions 
a les dones víctimes i a les seves filles i fills menors. El Pacte és un gran acord po-
lític i social que recull el compromís de la societat en la lluita contra la violència 
masclista. Un pacte molt necessari davant les dades sobre la violència que pateixen 
les dones pel fet de ser-ho i que també pateixen els seus fills i filles.

Segons la darrera enquesta sobre violència de gènere realitzada pel Ministeri de 
Sanitat i Igualtat: 

– El 12,5% de les dones majors de 16 anys han patit violència de gènere alguna 
vegada en la seva vida. En termes absoluts això suposa 2,5 milions de dones a Es-
panya.

– El 2,7% de les dones majors de 16 anys han patit violència el darrer any.
– El 64% dels fills i filles de les víctimes van presenciar els episodis de violència.
– Només el 28,6% de les víctimes va presentar denúncia.
El Ple del Parlament ha aprovat durant l’any 2018 diferents resolucions que ins-

ten el Govern de la Generalitat a crear l’any 2019 el Pacte Català contra la Violència 
Masclista.

No obstant, algunes forces polítiques a nivell estatal han plantejat la demolició 
de l’estructura de prevenció, atenció i protecció de les dones víctimes de violència 
masclista i per això, compten amb la complicitat de partits polítics disposats a eli-
minar el dret de les dones a una vida lliure de violència; com si 976 dones assassi-
nades des de que tenim dades i una mitjana de 150.000 denúncies anuals per mal-
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tractament no fossin raons suficients per rebutjar i aïllar a qui fan del masclisme la 
seva bandera política.

El compromís de les forces polítiques amb la democràcia i l’estat de dret exigeix 
un compromís amb la vida i amb la llibertat de les dones, un compromís ferm en pro 
d’una política sostinguda per a eradicar la violència masclista.

La societat exigeix no posar en perill el present i el futur de les dones i els dels 
seus fills i filles. En aquesta matèria només s’han pogut aconseguir avenços quan hi 
ha hagut un compromís de totes les forces polítiques i socials per a posar a l’agenda 
política la lluita contra totes les formes de violència contra les dones.

És per aquesta motius que és necessari reforçar els esforços contra la violència 
masclista, mantenint-la com a prioritat política i aïllant els violents i a qui els hi 
dona cobertura política.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta el seu rebuig a totes les manifestacions de violència masclista i el 

seu compromís amb les víctimes, declarant tolerància zero a tots els maltractadors.
2. Expressa el seu rebuig a qualsevol posicionament polític i social que proposi 

l’eliminació o minoració de les mesures de protecció de les dones davant la violèn-
cia masclista, així com les conseqüències que puguin tenir per les víctimes.

3. Insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Reforçar les mesures per a combatre la violència masclista, desenvolupant ín-

tegrament la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, en coordinació amb tots els poders públics, tant locals com estatals.

b. Garantir el compliment del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció 
i la lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica, conegut com 
el Conveni d’Istanbul.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32144 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 15.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 32144)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 3 a

a. Reforçar les mesures per a combatre la violència masclista, desenvolupant ín-
tegrament la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, en coordinació amb tots els poders públics, tant locals com estatals i molt 
especialment amb el Poder Judicial.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 3 b

b. Garantir el compliment del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció 
i la lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica, conegut com 
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el Conveni d’Istanbul, ratificat pel Govern d’Espanya en data 14 d’abril de 2014, i 
instar davant del Govern de l’Estat perquè impulsi les modificacions legislatives es-
caients per evitar la revictimització de les dones en situació de tota mena de violèn-
cia masclista, i impedir qualsevol mena d’escletxa legal avantatjosa per als agres-
sors al llarg de tot el procés judicial.
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