
MOCIÓ PER LA COMMEMORACIÓ 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES  

El 17 de desembre de 1999, l'Assemblea General de l'ONU va declarar el 25 de novembre 
com el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència envers les dones. És un dia per 
reivindicar i per reflexionar, per part de tota la societat, sobre la cultura i valors 
intrínsecament masclistes que impregnen tots els àmbits de la societat. 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 envers les dones que és estructural i històrica, 
i es troba present en tots els països i cultures, independent del nivell educatiu i la posició 
social, en totes les seves expressions: violència sexual, la violència econòmica, la 
violència simbòlica i totes aquelles situacions de discriminació patides per les dones pel 
simple fet de ser-ho. El degoteig constant d’assassinats no és més que la punta de 
l’iceberg d’una problemàtica estructural de la nostra societat.  

La violència masclista  és una de les violacions de drets humans més persistents del món, 
fruit de l’estructura patriarcal que es perpetua amb una insistència ferotge que impedeix 
el progrés de la societat en general i de les dones en particular, que no poden 
desenvolupar els seus projectes de vida en llibertat. Aquest any, a data de 25N ja hi ha 
hagut 52 dones assassinades oficialment reconegudes i hem superat les més de mil des 
de 2003. A més, els darrers temps s'han fet públiques diverses violències sexuals grupals 
que han patit noies molt joves en llocs públics i la trista resposta de la justícia patriarcal 
ha fet que milers de dones i homes ens mobilitzéssim per denunciar la cultura de la 
violació, tan arrelada pels valors misògins, la pornografia i la prostitució denigrant contra 
la dona, que ens transforma en mers objectes sexuals subjugades al poder i desig del 
mascle. 

I és per això que volem un estat amb una base feminista, 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. 
Reivindiquem les polítiques feministes com l'eina més útil per fer front als partits neo-
masclistes: coeducació, educació afectivo-sexual que generi noves maneres de 
relacionar-se, tolerància zero davant la violència masclista i aplicar la 
transversalitat  feminista a totes les polítiques públiques. 

L’única manera d’assolir els nostres objectius feministes és implicant-nos directament, 
convertint-nos en agents transformadors, per garantir els drets de totes i la denúncia de 
les violències envers les dones. Perquè no hi ha democràcia possible si la meitat de la 
població està sent discriminada i, per això, hem de  doblar els esforços per lluitar contra 
la violència masclista, mantenir-la com a prioritat a la societat i a la política, aïllar els 
violents i els qui els donen cobertura política. 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, els Grups Municipals del PSC, d’ERC, d’En Comú Guanyem i 
Junts per Vallirana proposen al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents  

ACORDS: 

PRIMER.- Refermar la condemna de l’Ajuntament a totes les formes de violències que 
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. 

TERCER.- Intensificar les campanyes específiques de prevenció i denúncia de qualsevol 
mena de violència masclista durant les activitats i festes del municipi.  

QUART.- Recordar a totes les víctimes de violència de gènere al Ple municipal que se 
celebri just després de cada cas. 

CINQUÈ.- 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, creant una comissió tècnica de prevenció 
de les violències masclistes.  

SISÈ.- Fomentar i donar suport, recursos i reconeixement a les entitats de dones que 
treballin en la prevenció, detecció i reparació de la violència masclista i a aquelles 
entitats que abordin aquest fet entre els i les seves membres i a través de les seves 
activitats. 

SETÈ.- Que la Generalitat compleixi els acords votats als Parlament (Pacte català contra 
la violència de gènere, implementar les UVIF... ) i el Govern estatal continuï  impulsant 
les mesures recollides en el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere a l'àmbit 
educatiu, social, jurídic, econòmic, de protecció, conscienciació i sensibilització social. 

VUITÈ.- Que els Grups Parlamentaris de les Corts Generals tramitin amb urgència els 
Pressupostos Generals que suposaran un increment de les partides destinades a 
Comunitats Autònomes i Ajuntaments per a la lluita contra la violència de gènere. 

NOVÈ.- Que tots els partits democràtics es comprometin a fer front comú contra aquells 
partits que ataquen els principis bàsics de la democràcia paritària, els DDHH de les 
dones, i la lluita contra la violència masclista. 

DESÈ.- Comunicar aquest acord a la Taula Feminista, a l’Institut Català de les Dones, al 
Consell Nacional de Dones de Catalunya i, al Govern Estatal i la Generalitat de Catalunya. 
 


