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COMUNICAT DE PREMSA I CONVOCATÒRIA ALS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ 
 
Esquerra-Gavà commemora el dia internacional contra la 
violència de gènere  
Vol conscienciar contra aquesta xacra social a la ciutat amb més 
denúncies de la comarca 
 
Aquest proper dijous 25, es commemora el dia internacional de la no violència contra 
les dones. Esquerra-Gavà farà difusió del seu missatge contra aquesta xacra social 
amb un manifest que serà visible als carrers de la ciutat. Esquerra creu que es fa 
necessari un major increment de la conscienciació ciutadana, més encara quan Gavà 
és la ciutat del Baix Llobregat amb més denúncies. 
 
La presidenta d’Esquerra-Gavà, Àngels Font ha destacat que “amb146 denúncies per 
violència contra les dones en un any, Gavà és capdavantera en denúncies a tot el Baix 
Llobregat”. Font ha considerat que l’augment de les denúncies “és en part per la 
conscienciació cada vegada més gran que es viu entre la ciutadania sobre el fet que 
aquest tipus de violència és inacceptable. És el resultat dels molts anys de treball en 
aquesta problemàtica, Ara bé, les xifres són molt dures. Ni més ni menys que gairebé 
una denúncia cada dos dies”. Per a Font, “el 25 de novembre és un bon moment per a 
canviar-ho des de la pressió social, perquè cap més dona sigui agredida físicament o 
psíquica. Perquè totes som persones, i no mercaderies d'ús i abús!”. 
 
La portaveu municipal d’Esquerra, Marta Jiménez ha recordat que la seva formació és 
la que ha promogut en aquesta legislatura la Llei “del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista” que, aprovada per unanimitat fa dos anys, “prioritza les accions 
preventives, però també ha permès incrementar les eines de suport a les dones 
maltractades, com ha estat el fort augment de cases d’acolliment a càrrec de l’Institut 
Català de les Dones”. 
 
 
COMPAREIXENÇA DAVANT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
Demà dijous, dia 25 de novembre, a les 12.30h, Marta Jiménez i Àngels Font faran 
una encartellada simbòlica al Jutjat de violència sobre la dona de Gavà, situat al 
carrer Bernat Metge, 27, i atendran els mitjans allí presents. 
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