
CIP
DOSSIER

Sessió 12, dimarts 10 de desembre de 2019

Comissió d’Igualtat de les Persones

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones i el llenguatge sexista als 
mitjans de comunicació. Tram. 250-00834/12. Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació (text presentat: BOPC 358, 17).

2. Proposta de resolució sobre el garantiment del dret de les dones amb discapacitat 
auditiva a tenir un intèrpret en el moment del part. Tram. 250-01007/12. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 441, 22; esmenes: BOPC 482, 14).

A les 15:30 hores:

3. Compareixença d’Anna Contreras, presidenta de Drom Kotar Mestipen, davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la tasca que fan per a llui-
tar per la igualtat i la no-discriminació de les gitanes. Tram. 357-00463/12. Comissió 
d’Igualtat de les Persones. Compareixença.
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Dossier 2

Punt 1 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones i el 
llenguatge sexista als mitjans de comunicació
250-00834/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC

Reg. 39865 i 42782 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Anna Geli i Es-
paña, portaveu a la Comissió d’Igualtat de les Persones del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Rut Ribas i Martí, diputada del Grup Parlamentari Republicà, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent sobre la cosificació de les dones i el llen-
guatge sexista als mitjans de comunicació, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones.

Exposició de motius
Tractar a les dones com un objecte a disposició de l’home, és una pràctica molt 

freqüent en qualsevol dels espais.
La cosificació de les dones té com a finalitat envilir la dona, i la seva imatge, com 

a ésser humà. I ser tractada com un objecte sexual a disposició de l’home, mentre 
aquest no la considera per igual, sinó que la utilitza per fer créixer el seu poder, men-
tre que a ella se la desvalora, deshumanitza i és tractada com un objecte no pensant 
i per ser exposat, explotat i desitjat.

Estem davant d’una desigualtat de gènere, que tot i estar molt present en el dia 
a dia de tothom, està invisibilitzada i silenciada, i fins i tot normalitzada. I és que, 
encara que la cosificació és considerada una forma de violència masclista, la socie-
tat té incorporat un esquema mental absolutament normalitzat que no l’accepta com 
a tal, per tant no hi ha conseqüències legals i és tractat com un simple gest de mi-
cromasclisme.

La lluita contra la cosificació sorgeix del moviment feminista als anys setanta 
per denunciar l’ús instrumental que es fa de les dones i del seu cos impedint la seva 
dignificació i utilitzant a la dona com una mercaderia.

Són moltes les empreses, congressos, esdeveniments d’oci, culturals o esportius, 
sales d’oci nocturn, anuncis publicitaris, joguines i disfresses infantils, així com es-
cenes en pel·lícules o sèries de televisió, videojocs i lletres de cançons que cosifiquen 
a les dones. Tanmateix, ens trobem amb ofertes laborals amb exigències de certes 
talles o peces de roba i uniformes concrets amb fins clarament sexualitzadors, entre 
molts d’altres exemples, que posen de manifest la desigualtat entre homes i dones i 
que utilitzen el cos de les dones com a forma de màrqueting sexista i objecte de re-
clam per als homes.

Transformar el cos de la dona en un objecte és d’una forta violència simbòlica, 
ja que reafirma les actituds masclistes i trivialitza les agressions sexuals. Les con-
seqüències d’aquesta cosificació: discriminació, deshumanització, desnaturalització, 
submissió i objectivació són l’arrel de les violències masclistes.

El fet és que dins la indústria de la moda, dels mitjans de comunicació o del sec-
tor cinematogràfic s’han consolidat una sèrie de rols on les dones apareixen com un 
objecte per encisar els homes amb un patró estètic establert.

Davant de tots aquests fets avalats socialment, que deshumanitzen a les dones, 
que separen la bellesa física de la resta de la personalitat i existència i que utilitzen a 
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les dones com a mercaderia, el Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Continuar incorporant la perspectiva de gènere en les polítiques i les actua-

cions comunicatives dels mitjans audiovisuals i de comunicació per tal d’oferir una 
representació audiovisual no sexista, que no reprodueixi els rols i estereotips de gè-
nere propis del sistema patriarcal que perpetua les desigualtats, discriminacions i 
violències contra les dones.

2. Continuar no permetent fer difusió de publicitat sexista, ni consentir el llen-
guatge sexista, a espais publicitaris de carrer, documents de repartiment d’edició de 
paper, falques radiofòniques i televisives, xarxes socials, aplicacions webs i aplica-
cions per a mòbil.

3. Continuar vetllant per tal que la CCMA rebutgi tota mena de publicitat sexista 
i llenguatge sexista i impulsar una millor representació de les dones en els infor-
matius i debats d’opinió pública sense que aquesta estigui lligada a rols de gènere, 
sexisme o a la utilització i hipersexualització del cos de les dones.

4. Continuar garantint la màxima difusió de les recomanacions, els manuals i el 
llibre d’estil sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació.

5. Continuar vetllant per tal que es compleixi la Llei 17/2015, del 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes i així garantir que les condicions laborals i els 
llocs de treball que s’ofereixin a Catalunya compleixin la normativa vigent en ma-
tèria d’igualtat.

6. Continuar sancionant segons la normativa legal vigent de la Llei 17/2015, del 
21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, la Llei 5/2008, de 24 d’abril 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista i la Llei 22/2005, de 29 de 
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya les pràctiques laborals, les 
actuacions dels mitjans audiovisuals i de comunicació que cosifiquin i discriminin 
les dones i la publicitat que s’emeti de forma sexista.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu; Anna Geli i España, portaveu a la CIP,  GP 

JxCat. Anna Caula i Paretas, portaveu; Rut Ribas i Martí, diputada, GP ERC
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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 del dret de les dones 
amb discapacitat auditiva a tenir un intèrpret en el moment del part
250-01007/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 48509 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, María del Camino Fernández Riol, diputada, 

Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la Propuesta de resolución para garantizar a las mujeres con discapacidad 
auditiva el derecho a un intérprete en el momento del parto aunque no esté planifi-
cado, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Igualtat de les Persones, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según la Ley 17/2010, de 3 de junio, de la lengua de signos catalana, que garan-

tiza el derecho de los ciudadanos a disponer de un intérprete de lengua de signos en 
las diferentes situaciones, en que se pueda ver una persona a la hora de utilizar los 
servicios públicos, y que reciprocamente por parte de los ciudadanos y las ciudada-
nas pueden solicitar los medios necesarios para la efectividad de los derechos que 
les reconoce la ley.

Pero la realidad es que hay situaciones cotidianas en las que no están garantiza-
dos estos derechos, como por ejemplo es el supuesto de las mujeres embarazas con 
discapacidad auditiva en el momento del parto no programado.

La situación que pueden vivir estas mujeres embarazadas es de estrés y falta in-
formación durante el parto no programado convirtiéndose en momentos muy delica-
dos que afectan psicológica como físicamente a las mujeres y a sus recién nacidos.

Sin la actuación de estos intérpretes se producen situaciones en las que existen 
problemas de comunicación con el personal sanitario durante el parto tanto en el 
lenguaje verbal como en el no verbal produciendo una falta de información, que 
puede llegar a dificultar el establecimiento de vínculos necesarios y que podrían 
afectar negativamente a las embarazadas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Garantizar la presencia continua de un intérprete de lengua de signos en todos 

los partos que así lo requieran aunque no estén programados, sean de urgencia o con 
intervención quirúrgica como en el caso de una cesárea.

2. Proporcionar la formación específica necesaria a los profesionales de la salud 
que intervienen en los partos para que cuenten con los recursos indispensables para 
atender este tipo de situaciones.

3. Establecer los protocolos necesarios para evitar que se den estas situaciones 
de falta de comunicación en partos no programados a las mujeres con discapacidad 
auditiva.

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; María del Camino Fernández Riol, Noemí de 

la Calle Sifré, diputadas, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 52290 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 28.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 52290)

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

1. Garantir el servei d’un intèrpret de llengua de signes en tots els parts que ho 
requereixin encara que no estiguin programats, siguin d’urgència o amb intervenció 
quirúrgica com en el cas d’una cesària.

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

2. Proporcionar la formació específica necessària als professionals de la salut per 
afavorir l’actualització de coneixements i l’adquisició d’habilitats que els permeti fer 
front a circumstàncies nouvingudes.

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

3. Establir protocols preventius que permetin en parts no programats a les dones 
amb discapacitat auditiva disposar del servei d’interpretació de llengua de signes.
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