
 

 

PROPOSTA AL  PLE 

 

Proposta:  PRP2020/924 

 

 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, 

DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES 

Exposició de motius. 

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

vegada més la total erradicació del terrorisme masclista que ha assassinat 1071 dones al nostre 

país des que tenim dades comptabilitzades (2013). 168 a Catalunya. També, en aquests 7 anys, 37 menors (4 

a Catalunya) han estat assassinats pels seus maltractadors. 

 

Les dades només són la punta de l'iceberg. 

 

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. 

 

En un moment com l'actual, on els partits de dreta i ultradreta fan discursos neomasclistes atacant 

el feminisme i qüestionant la violència masclista, des del feminisme socialista responem amb ideologia. 

Necessitem un govern feminista que aposti per un nou contracte social, mitjançant la incorporació de 

la perspectiva feminista al global de les polítiques públiques. En paraules de Dolors Renau "Els drets de les 

dones són drets humans i s'han de garantir". 

 

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. Parlem de tota una vida de vexacions, agressions, control i por. Un 

col·lectiu, especialment vulnerable, que requereix tota la nostra atenció. 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, tal com indica l'estudi Dones víctimes de violència de 

gènere en el món rural realitzat per FADEMUR en compliment del Pacte d'Estat. 

 

 

Com ja vàrem advertir, 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. 

En aquest context de gravetat, les i els socialistes reivindiquem les polítiques feministes com l'eina més útil 

per fer front a una situació insostenible que agreugen els partits neomasclistes: 

 



 

 

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. I, a més, 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. 

 

Les dones només hem avançat en drets amb governs socialistes: el dret al divorci i a l'avortament, 

la Llei integral contra la violència de gènere i l'actual Pacte d'Estat, la Llei d'autonomia personal i atenció a la 

dependència, la Llei d'igualtat efectiva entre dones i homes, la lluita contra la bretxa salarial o l'equiparació 

dels permisos de paternitat i maternitat, són només alguns exemples, igual que el Reial decret aprovat pel 

Govern el passat 31 de març de Mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de 

violència de gènere, a les víctimes d'explotació sexual, tràfic de dones i nenes amb finalitat d'explotació 

sexual  o agressions sexuals. 

 

En canvi, per a l'actual Govern de la Generalitat, la lluita contra el masclisme no és prioritària. 

Així ho mostren els seus pressupostos i les seves prioritzacions polítiques. 

 

Les polítiques destinades a les dones tenen actualment un pressupost de 10M€; 2 milions d'euros menys 

que en 2010. Catalunya té una xarxa d'atenció que arriba només a una de cada deu dones víctimes de 

violència masclista. Nou de cada deu dones queden fora de qualsevol mena d'atenció. Tenim només vuit 

serveis d'informació i atenció especialitzades (SIE), on treballen 59 professionals per a ajudar  les dones i 

menors víctimes de la violència masclista de tota Catalunya. No obstant això, a l'hora de dissenyar els 

pressupostos, el Govern ha estat incapaç de destinar recursos propis per adaptar els serveis a les 

necessitats reals de les supervivents. 

 

Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no pot permetre que la 

meitat de la població pateixi violència. 

 

Per això per a nosaltres, la lluita contra la violència masclista és una qüestió d'Estat. El govern 

socialista ha transferit recursos del Pacte d'Estat per lluitar contra la violència de gènere. Ho ha fet per 

incrementar els recursos i les accions polítiques, no per reemplaçar les polítiques que haurien de fer i no fan 

alguns Governs autonòmics que, com a Catalunya, tenen les competències transferides. 

 

Com a partit socialista i per tant, feminista, denunciem aquesta inacció del Govern de la 

Generalitat, i reivindiquem que Catalunya necessita un canvi, un Govern que lideri i garanteixi les 

polítiques transversals feministes  

 

Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Arenys de Mar sol·licita al 

Plenari l’adopció dels següents acords: 

 

Primer Instar a 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 corresponsabilitat fomentant nous models de masculinitat i lluitar contra el tràfic de 

dones i nenes amb finalitat d'explotació sexual i perseguir el proxenetisme 

 

 

Segon Ratificar el ferm compromís del nostre Ajuntament amb les polítiques feministes, els drets de les 

dones i l'erradicació 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. 



 

 

Tercer Impulsar i/o 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. 

Quart 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. 

Cinquè Reforçar les mesures dirigides a l'atenció a les dones que viuen en el món rural, augmentant el 

nombre de recursos especialitzats d'atenció de manera coherent amb la realitat rural i la distribució 

geogràfica. Adaptació de les campanyes de prevenció i sensibilització a les seves necessitats. 

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 Intensificar i adaptar tots els recursos dels quals disposa l'Ajuntament relacionats amb l'atenció a 

víctimes de violència masclista durant la pandèmia. 

Vuitè 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 erradicació. 

Novè Rebutjar totes les formes de violència contra les dones i manifestar el nostre compromís amb les 

víctimes. 

Desè Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a les 

associacions empresarials i Sindicals, i a les associacions municipalistes FMC i AMC. 

Grup Municipal Socialista 

 

A Arenys de Mar, 17 de noviembre de 2021 

 

 

 

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica 

 

Signat per: 

 


