
 

  

 

 

  

 

 

MOCIÓ AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA 

VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 

 

 

Aquest 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència vers les dones, 

reivindiquem una vegada més la total eradicació del terrorisme masclista que ha assassinat al 

nostre país des que tenim dades comptabilitzades, el 2013, 168 dones. També, en aquests 7 

anys, 4 menors han estat assassinats pels seus maltractadors. 

La violència masclista és només una de les formes en que la discriminació que pateixen les 

dones es posa de manifest, de ben segur la més evident i crua. Hi podem sumar el desequilibri 

en igualtat d’oportunitats laborals i professionals, l’empobriment de gènere i discriminació 

econòmica que pateixen les dones, i que arriba fins a situacions de pobresa extrema en el cas 

de moltes dones grans amb pensions mínimes i insuficients, la bretxa salarial existent i les 

discriminacions directes o indirectes de gènere a l’accés a la feina i/o als processos de selecció 

i promoció laboral, el desequilibri de gènere en el repartiment de les baixes per maternitat i 

paternitat i/o la cura de persones grans i/o dependents, la manca de reconeixement econòmic 

i social de la feina de cures, que afecta especialment les dones migrants. I tants altres àmbits 

que hi podríem afegir. 

Urgeix frenar l'ofensiva masclista mundial contra els drets de les dones. És el nostre deure 

posar en valor el llegat polític socialista i declarar la nostra contundent aposta per les 

polítiques feministes com a instrument vital per aconseguir la igualtat real i efectiva entre 

dones i homes. Només el feminisme garanteix una societat lliure de masclisme. 

Els feminismes es conceben com a factor de justícia social i per a l’eradicació de tota mena de 

discriminació, també com a ingredient necessari per a la democratització real de la societat i 

per al benestar de tota la població: homes, dones, infants, jovent i gent gran.  

Quan el feminisme ha donat fonament a les lluites de les dones a favor de l’emancipació i les 

fites aconseguides són un llegat de les dones que ens han precedit, ens trobem amb l’auge de 

l’extrema dreta i les retallades que amenacen els drets de les dones i impedeixen plantejar-ne 

nous escenaris.  

Des del món municipal no podem mirar cap a una altra banda, és més important que mai que 

fem palès el nostre compromís amb el feminisme, -com a motor de canvi que ens ha de 

permetre el ple exercici dels drets de les dones en tots els àmbits de la vida,- i que destinem 

energies i recursos per incorporar la perspectiva feminista en totes les nostres accions per tal 

de derrocar les desigualtats patriarcals en tots els àmbits i des de les seves arrels. 

Reivindiquem la igualtat efectiva perquè hi tenim dret, i així ho recull la normativa europea, 

estatal i catalana. Tal com diu la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i 

homes, “el dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor cabdal per a la 



 

  

 

 

  

democràcia i és una necessitat essencial en una societat democràtica moderna que vol 

eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista”.  

L’article 18.1 de la mateixa llei remarca que “les polítiques i les actuacions dels poders públics 

han de fer visibles i reconèixer els grups i entitats de defensa dels drets de les dones, donar-los 

suport i impulsar-ne la participació en el disseny, l’elaboració, el desenvolupament i l’avaluació 

de les polítiques públiques”. 

Els governs locals podem utilitzar les nostres competències per cooperar a favor d’una igualtat 

més gran. El feminisme és una oportunitat perquè tots i totes, homes i dones, comencem a 

viure d’una altra forma municipis i la convivència que s’hi produeix, i exercim la igualtat de 

manera efectiva en tots els aspectes de la vida. 

No podem tancar els ulls a la violència masclista. El passat octubre es va publicar la 

“Macroenquesta de violència contra la dona”. Les dades són esfereïdores. El 34,2 % de les 

dones han sofert violència per part de les seves parelles o exparelles. El 47,2 % no ha 

denunciat ni ha utilitzat els serveis públics d'ajuda. El 40,4 % ha sofert assetjament sexual (el 

60,5 % de les joves entre 16 i 24 anys). A més, s'incrementen les violències sexuals grupals a 

noies menors, fent patent l'arrelament de la cultura de la violació sobre la base de l'accés 

precoç a la pornografia online i al consum de la prostitució.  

En el marc del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, l'any passat es va publicar l'estudi 

sobre Dones majors de 65 anys víctimes de violència de gènere, que revelava una violència 

sostinguda en el temps amb dades esfereïdores: el 40 % de les víctimes ha sofert violència 

durant més de quaranta anys i el 27 % la va patir, entre dues i tres dècades. Una cosa similar 

succeeix amb les dones rurals. La seva situació és, en molts casos, tremendament dura per la 

seva invisibilitat social en estar relegades a l'àmbit privat i aïllades geogràficament.  

I com ja sospitàvem, la pandèmia sí que coneix de gènere i ha empitjorat la situació de moltes 

dones: les trucades al 016 es van incrementar exponencialment a tot el territori durant el 

confinament. 

 

Per tot això,  

1. Reivindiquem la coeducació que trenqui rols sexistes i violents.  

2. Reivindiquem la tolerància zero social davant de qualsevol mena de violència masclista.  

3. Reivindiquem l’aplicació de la perspectiva feminista a totes les accions polítiques. 

 4. Reivindiquem un Estat del benestar fort per garantir serveis que alliberin les dones del 

treball reproductiu, com a part de l'estratègia contra la feminització de la pobresa i de la 

precarietat de caràcter estructural que patim pel fet de ser dones. 

5. I reivindiquem, també, la protecció de les dones en el sistema judicial, perquè tots els nivells 

que els poders públics tenim l’obligació d’oferir un procés reparador per a les dones que hagin 

patit violència masclista, també en l’àmbit judicial. 

 

 



 

  

 

 

  

 

Per tot això, proposem al ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER. Declarar Arenys de Mar municipi feminista 

SEGON. Adherir-se a la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes a la Vida Local.  

TERCER. Ratificar el ferm compromís del nostre Ajuntament amb les polítiques feministes, els 

drets de les dones i l’eradicació de qualsevol mena de violència contra les dones, i dotar dels 

recursos econòmics adequats els instruments de lluita contra totes les formes de violència 

contra les dones. 

QUART. Instar els governs de l’Estat i la Generalitat a fomentar la coeducació al llarg de la vida 

per a construir una ciutadania plena, ser un govern exemplar en la lluita contra la violència 

masclista, garantir la igualtat laboral i la igualtat salarial, promoure la coresponsabilitat 

fomentant nous models de masculinitat i lluitar contra el tràfic de dones i nenes amb finalitat 

d'explotació sexual i perseguir el proxenetisme. 

CINQUÈ. Reforçar les mesures de la Llei Integral contra la Violència de Gènere de 28 de 

Desembre de 2004 i en el Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere en el marc de les 

competències locals, i, especialment promoure accions de prevenció, sensibilització, difusió, 

sobre la Violència de Gènere en dones majors de 65 anys destinades a millorar el coneixement 

dels seus drets i dels serveis disponibles per a atendre-les, sobretot en el moment actual de 

pandèmia. 

SISÈ. Sumar el nostre ajuntament a la Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic per lluitar amb 

eficiència contra el tràfic de nenes i dones per a l'explotació sexual. 

SETÈ. Combatre els posicionaments polítics que propugnin la negació de l'existència de la 

violència masclista o rebutgin la validesa de les polítiques públiques enfocades a la seva total 

eradicació. 

VUITÈ. Donar suport institucional en la mesura que es requereixi a les mobilitzacions i accions 

polítiques convocades a Arenys de Mar que reclamin i lluitin per la igualtat efectiva entre 

dones i homes, el dret de les dones a eradicar la violència masclista i, en definitiva, per 

l’alliberament de les dones i l’abolició del patriarcat. 

NOVÈ. Donar trasllat  d’aquesta moció a la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de 

Catalunya, a l’Institut Català de les Dones (ICD), al Parlament de Catalunya, a l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, al Consell 

Comarcal, als sindicats i al conjunt d’entitats socials del municipi. 

 

 


