Secretaria de Coordinació Municipal

MOCIÓ PER LA COMMEMORACIÓ 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
Avui i cada dia, volem manifestar el nostre rebuig cap a qualsevol tipus de violència
masclista i fer un pas més en el compromís per eradicar aquesta vulneració de Drets
Humans.
Volem denunciar fermament la violència que pateixen les dones i que es manifesta de
moltes maneres com una conseqüència, i un instrument alhora, de la desigualtat entre
homes i dones, i de les relacions de dominació que existeixen.
La violència masclista inclou la violència sexual, la violència econòmica, la violència
simbòlica i totes aquelles situacions de discriminació patides per les dones pel simple
fet de ser-ho. I que no diferencia entre edats, classes socials, procedències o altres
estructures socials. El degoteig constant d’assassinats no és més que la punta de
l’iceberg d’una problemàtica estructural de la nostra societat. Aquest any s’han produït
32 feminicidis als Països Catalans.
I és per això que volem un estat amb una base feminista, una República Catalana que
prioritzi acabar amb les violències envers les dones, no només els casos més visibles,
com els assassinats i les violacions, sinó també les violències quotidianes que passen
més desapercebudes i que són més difícils d’atacar però que legitimen i reforcen un
sistema discriminatori. Una República Catalana amb polítiques públiques encaminades
a la prevenció centrada en l’educació afectivo-sexual que generi noves maneres de
relacionar-se.
L’única manera d’assolir els nostres objectius feministes és implicant-nos, transformantnos en agents transformadors, des de la ciutadania fins a les institucions públiques, per
garantir els drets de les dones i la denúncia de les violències masclistes. Volem una
societat de dones i homes lliures on la violència contra les dones en cap cas estigui
legitimada sinó que es condemni i es rebutgi. Perquè les dones volem ser lliures, no
valentes.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal ______________________________ de
____________proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Refermar la condemna de l’Ajuntament a totes les formes de violències
pateixen les dones i reconèixer el dret de les dones a viure sense violència masclista i
posar tots els mitjans al seu abast per eradicar-la.
SEGON.- Refermar el compromís de l’Ajuntament per continuar ampliant els serveis
d’atenció a dones en situació de violència a través dels serveis especialitzats en
violència masclista municipals i/o comarcals. Ampliar aquest servei d’atenció als fills i
filles de les dones víctimes de violència.

Secretaria de Coordinació Municipal

TERCER.- Dur a terme campanyes específiques de prevenció i denúncia de qualsevol
mena de violència masclista durant les activitats i festes del municipi.
QUART.- Impulsar campanyes de sensibilització i prevenció per fomentar unes relacions
igualitàries basades en el respecte i el diàleg i lliures de tot tipus de violència masclista i
que fomentin l’empoderament de les dones.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, a l’Institut
Català de les Dones i al Consell Nacional de Dones de Catalunya.

