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Moció en motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones (25 Moció en motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones (25 Moció en motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones (25 Moció en motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones (25 

de novembre)de novembre)de novembre)de novembre)    

 

Cada 25 de novembre les diferents instàncies públiques s'adhereixen a la commemoració 

del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. Per la seva banda, la societat 

està prenent diàriament una major consciència i sensibilitat davant aquest tipus de 

violència i es fa més evident la necessitat de donar una resposta integral i global a aquesta 

problemàtica. 

Malauradament, continuem constatant amb impotència el nombre creixent de dones que 

pateixen violència masclista, una violència estructural que està lluny de desaparèixer i que 

es fonamenta en el patriarcat com a sistema estructurador de les relacions desiguals entre 

homes i dones. Aquesta violència constitueix el principal atac contra els drets de les dones 

i suposa una coerció de la llibertat i autonomia individuals. 

 

Les administracions i entitats han realitzat grans esforços per oferir seguretat i recursos a 

les dones i, de fet, s'han assolit grans èxits, com fou l'aprovació, a l'abril del 2008, de la 

Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que aporta noves eines per a les 

dones que  pateixen violència, així com per a les dones que l'han patit, apostant per la 

reparació dels seus projectes de vida mitjançant la Xarxa d'atenció i recuperació integral. 

Un altre avenç que emana d'aquesta llei és la recent aprovació d'un Fons de Garanties per 

cobrir l'impagament de pensions i prestacions alimentàries i compensatòries. 

 

No podem obviar que els municipis juguem un paper molt important en el bon 

funcionament d'aquesta llei, atès que és el consistori la instància que ofereix proximitat a 

les seves ciutadanes, cosa que comporta la responsabilitat de conèixer i donar resposta a 

les seves necessitats. Per això, és fonamental que el consistori continuï donant impuls a 

tots els esforços realitzats, que s'impliqui fermament en la lluita contra la violència 

masclista i que incideixi en la consciència social per tal que ningú faci bandera del 

masclisme. 

 

Per tot el que hem expressat anteriorment 
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ACORDEM: 

 

Reiterar el nostre compromís de: 

 

• seguir treballant des dels diversos àmbits municipals el tractament de la violència 

masclista 

• elaboració d'un protocol per a una intervenció coordinada contra la violència 

masclista amb tots els actors municipals necessaris. 

• creació de programes de sensibilització i formació que contribueixin a l'eliminació de 

la tolerància envers les violències contra les dones i fomentin l'assumpció de tots els 

paràmetres de la cultura de la pau. 

• elaboració de memòries i reculls de dades sobre la violència masclista al municipi 

per poder planificar estratègies que tinguin un impacte real sobre la realitat. 

• difusió dels valors d’igualtat, de tolerància i de respecte a la diferència entre tots els 

ciutadans i ciutadanes. 

 

Demanar a la Generalitat de Catalunya/Valenciana/Govern de les Illes Balears: 

 

• que garanteixin i augmentin, segons les necessitats existents, els recursos 

necessaris per a l'atenció, assistència, protecció, recuperació i la reparació integral 

de les víctimes de violència contra les dones. 

• que apliquin i prioritzin polítiques integrals encaminades a la prevenció, la detecció, 

l’atenció i l’eradicació de la violència contra les dones en la posada en marxa de la 

Xarxa d'atenció i recuperació integral. 

• que es garanteixi una coordinació eficaç dels circuits dels serveis assistencials 

existents per aconseguir un tractament integral de totes i cadascuna de les víctimes. 

• Que es creïn canals de comunicació i actuació conjunta entre les institucions i els 

moviments de dones dels Països Catalans perquè juntes reclamem amb més força 

la fi de la violència masclista.  
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Demanar al Govern de l’Estat: 

 

• la dotació pressupostària suficient per al total i ràpid desenvolupament de la la Llei 

del dret de les dones a eradicar la violència masclista (aprovada pel Parlament el 

16 d’abril de 2008). 

• reformes legals urgents per millorar l'eficàcia de la  Llei orgànica de mesures de 

protecció integral contra la violència de gènere amb l'objectiu de millorar l'eficàcia 

de la lluita contra la violència masclista. 

 

Transmetre aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del 

Congrés dels Diputats, a l'Institut Català de les Dones, a la Plataforma Unitària Contra les 

Violències de Gènere i les entitats de dones municipals i comarcals. 

 

 

Prats de Lluçanès, setembre del 2010 


