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AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

 

El passat dilluns 25 de novembre, la ciutadania de Barcelona es va manifestar en 

contra de la violència masclista demanant la seva erradicació i la complicitat de totes 

les administracions i agents socials per fer-ho possible. 

 

Novament es posa de manifest que la violència contra les dones persisteix any rere 

any, en una societat que les situa en una posició de desigualtat, quan un 52% de la 

població és reiteradament discriminada, violentada, violada i assassinada.  

 

Cada any els casos augmenten i son més alarmants, segons les últimes dades 

elaborades per l’Observatori de la igualtat de gènere, 16.957 dones van ser ateses a 

causa de la violència masclista als Serveis d’Informació i Atenció a les Dones a la ciutat 

de Barcelona, l’any 2018, gairebé 6 de cada 10 barcelonines van patir i segueixen 

patint violència masclista, a demés, segons l'enquesta municipal de l’any 2016 el 20% 

van ser víctimes de violència sexual greu.  

 

La violència masclista no té ni tindrà cabuda en la societat i el futur que volem, ni en la 

democràcia que hem de consolidar. Les dones han de poder viure en llibertat i igualtat 

d’oportunitats, sense que la seva vida estigui en perill pel simple fet de ser dones. 

Necessitem un estat que generi i aposti pels valors i les polítiques feministes i que faci 

ús de totes les eines per acabar amb aquesta greu problemàtica.  

 

La ciutat de Barcelona ha d’assegurar i garantir que totes les polítiques de gènere, ja 

fetes i per fer no siguin contaminades, derrogades i erradicades per l’aparició i 

augment de partits d’extrema dreta, masclistes i lgtbifòbics. 

 

De la mateixa manera, ha de garantir que els seus carrers, parcs, places i avingudes 

siguin espais segurs i sense violència masclista i sexual per totes elles i que puguin ser 

igual de lliures que la resta de la ciutadania. 

D’acord amb el que estableixen els articles 65 i 73 del Reglament Orgànic Municipal, i 

de l’article 35 del Reglament intern d’organització i funcionament del Districte de 

Gràcia formula la següent: 

 

 

 



 
 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana 

Districte de Gràcia 

      DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

 
El Consell Plenari del Districte de Gràcia acorda: 

 

1. Manifestar el rebuig i condemna qualsevol forma de violència masclista que 

s’exerceix diàriament contra les dones i que representa una greu vulneració dels drets 

humans fonamentals. 

 

2. Instar al conjunt d’administracions a tramitar els pressupostos amb perspectiva de 

gènere i garantir partides per la lluita contra la violència masclista.  

 

3. Mostra el rebuig vers el discurs i els partits d’extrema dreta, que volen  eliminar les 

polítiques de gènere així com les lleis en contra de la violència masclista.  

 

4. Crear vies d’informació, d'atenció i denúncia més properes al jovent, i vetllar pel 

compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes de violència masclista i 

treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats i les entitats feministes. 

  

5. Instar als mitjans de comunicació a evitar aquells continguts que transmetin 

comportaments masclistes, a que utilitzin un llenguatge no sexista i visibilitzin la 

realitat de discriminació i violència masclista que pateixen les dones.  

 

6. Impulsar i estendre a tots els barris de Gràcia catàlegs d’entitats, establiments i 

comerços sensibilitzats amb la lluita contra la violència masclista, i que esdevinguin 

refugis liles per a vianants que necessiten ajuda per trobar-se en situació de risc per 

violència masclista.  
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