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A LA MESA DEL PARLAMENT

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana,
Jenn Díaz Ruiz, diputada del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, d'acord
amb el que estableix l'article 161 del Reglament del Parlament, presenten la
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les línies estra
tègiques

del departament competent en matèria d'igualtat (tram. 300-

00006/13).

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya:
1. Es reafirma en el seu compromís com un espai de debat i confrontació
d'idees, basat en la lliure discussió i el respecte institucional i personal, i
recorda als membres del Parlament el seu deure de tenir una actitud
respectuosa, escrupolosa i exemplar en els debats parlamentaris,
d'acord amb el principi d'igualtat i no-discriminació per raó de gènere,
orientació sexual, creences, ideologia, origen o condició social, ètnia,
llengua o qualsevol altre tipus de discriminació, incloent la no estigmatització i assenyalament dels col·lectius LCBTI i molt especialment de les

persones trans. Tot això seguint els principis de la Resolució 4/Xlll del
Parlament de Catalunya, sobre el compromís per una Catalunya de drets
i llibertats, diversa i cohesionada.
2. Valora imprescindible avançar en la lluita pel reconeixement de tots els
drets que garanteixin la igualtat real de tota la ciutadania i, en aquest
sentit, considera necessàries les reformes pertinents que incloguin la
revisió de totes les formes de lluita contra les violències masclistes, en
el marc de la Llei 1 7/2020 del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, la implementació de la Llei 19/2020 d'Igualtat de tracte i nodiscriminació, així com la tramitació d'una llei per a la igualtat efectiva
de les persones trans al Congreso de los Diputados per a tal de reconèi
xer de manera plena els drets humans de tothom, inalienables a la per-

Model: 302 Moció subsegüent a una interpel·lació

PARLAMtNI STjïJ Secretaria
OE C A T A L U N Y A G e n e r a l

REGISTRE GENERAL
-1
' JUNY
' U M I L2021
\¡L[

PARLAMENT DE CATALUNYA

Grup Parlamentari d'Esquerra Republican:! ENTRADA NÚM.
N.T.

../13

sona i garantir-ne el seu lliure desenvolupament complint així els marc
internacionals de drets humans vigents.
3. Per això, insta a el Govern de la Generalitat a:
a. Impulsar, des de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, i de forma in
terdepartamental, interinstitucional i territorial el desplegament de
tots els instruments per a la lluita contra les violències masclistes,
LGTBlfòbiques, racistes, xenòfobes, antigitanistes, capacitistes, serofòbiques o edatistes, o per qualsevol altre motiu.
b. Impulsar, en el termini de dotze mesos els treballs per l'elaboració
d'un avantprojecte de llei sobre el canvi de nom i el reconeixement
del sexe de les persones transgènere, basant-se en recomanacions
internacionals com la Resolució 2018 (2015) de l'Assemblea Parla
mentària del Consell d'Europa.
c. Impulsar, en el termini de nou mesos, els treballs per l'elaboració
d'un projecte de llei per tal d'adaptar l'ordenament jurídic a la neces
sària garantia de l'atenció als fills i filles de dones víctimes de violèn
cia masclista, sense necessitat de procediments judicials oberts, i
també, en el cas de les menors d'entre catorze i setze anys, pel que
fa al consentiment dels progenitors o tutors legals.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2021

Marta Vilalta i Torres
Portaveu del CP ERC
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