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MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLÈNCIA VERS LES DONES

El grup municipal PROG 'S-EPM presenta la Ple d'aquesta corporació
de 30 d'abril de 2009 la següent:

MOCIÓ

En els darrers temps hem viscut, a Catalunya i Espanya, un procés
d'incorporació a I'agenda política de la violència contra les dones. En
l'àmbit social, hi ha hagut en els últims anys una creixent visibilització
d'aquest fenomen aparellada a l'emergència, tràgica, dels casos mortals.
També els grups de dones i les seves contribucions en aquest àmbit han
pres un major protagonisme.

A Catalunya, I'Estatut d'Autonomia estableix que totes les dones tenen dret
al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure
amb dignitat, segurcIat i autonomia, lliures d'explotació, maltractaments i
de tota mena de discriminació (Capítol I. Article 19. Drets de les dones).
S'ha aprovatla Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista,
actualment en fase de desplegament. S'estan consolidant els circuits contra
la violència masclista, amb un paper clau de I'Institut Català de les Dones.
El Programa de seguretat contra Ia Violència Masclista del Departament
d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat ha estat
una de les innovacions més destacades del Govern català en aquest àmbit.

Aquest any es compleix el cinquè aniversari de l'aprovació, el desembre de
2004, de la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la
Violència de Gènere. Aquesta llei va introduir per primer cop de forma
explícita la perspectiva de gènere en l'ordenament jurídic perquè va definir
la violència que pateixen les dones en la parella com una manifestació de la
discriminació,la situació de desigualtat í les relacions de poder dels homes
sobre les dones.

Sense dubte, l'aprovació de Ia llei integral va suposar un gran salt
endavant. Aquesta llei és necessària, oportuna i pionera en el conjunt
d'Europa. Alhora, cal reconèixer que encara queda molt camí per recórrer i
cal instar al conjunt d'institucions governamentals, al personal professional
implicat i aIa ciutadania en general a millorar els instruments que aquesta
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lei preveu, aixi com a introduir les modificacions necessàries per tal
d'incrementar la seva efectivitat.

Malgrat els avenços realitzats que ha suposat l'entrada en vigor de la llei, la
qüestió més preocupant a què ha de fer front és la de millorar I'impacte en
aspectes fonamentals dels itineraris de les dones que han patit violència
masclista, tal i com posa de relleu I'informe d'avaluació de la llei per
Amnistia Internacio nal r ealitzat l' any 200 8.

Atés que existeixen dèficits en el desplegament de la llei integral contra la
violència masclista, especialment en I'atenció sanitària de qualitat, l'accés a

recursos d'atenció integral suficients, accessibles i de qualitat; I'assistència
lletrada immediata; o la consolidació del principi de no discriminació. Són
qüestions també per resoldre la protecció de las víctimes en risc i a

I'obtenció de justícia, les deficiències en la protecció de les dones en risc i
la persistència de prejudicis, condicions i factors en I'administració de
justícia que donen lloc a la revictimizació.

Atès que també, el compromís del Govern de la Generalita| de Catalunya
amb la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista s'està
desplegant i materialilzant en diverses estratègies.

Atès que a casa nostra, en el que portem d'any han mort 10 dones víctimes
de la violència masclista.

Atès que s'ha avançat molt per acabar amb la impunitat d'aquests crims,
gràcies sobretot als esforços dels grups de dones que actuen en aquest
àmbit, perquè aquesta violència fos visibilitzada i considerada I'expressió
més greu de la desigualtat entre homes i dones, conseqüència d'un ordre
social patnarcal.

Atès que tots els agents socials i el conjunt de la ciutadania cal que

s'impliqui en la defensa dels drets de les dones i en l'objectiu de
I'eradicació de les violències masclistes, des d'una perspectiva integral,
més enllà de les lleis.

Atès que és un dret i un deure viure lliures de violència i viure en llibertat.

Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents acords al Ple.
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ACORDS

Primer. Donar suport el desplegament efectiu de la Llei del dret de les
dones a I'eradicar la violència masclista assegurant l'equitat territorial de
la resposta davant la violència masclista, especialment en l'àmbit de

1'atenció sanitària i d'assistència integral.

Segon. Garantir el suport institucional a les entitats de dones implicades en
I'eradicació de la violència masclista.

Tercer. Reclamar més mesures socials i preventives perquè la integralitat
suposa una perspectiva més ambiciosa que les mesures penals.

Quart. Demanar al Govern de I'Estat i al Govern de Catalunya que es

garanteixi el finançament de les lleis contra la violència masclista i millorar
la coordinació i dotació de recursos a les administracions que tenen
competències i els agents socials implicats en els àmbits de I'atenció i la
prevenció.

Cinquè. Instar al Govern de la Generalitat a elaborar un Pla Nacional de
Formació en l'àmbit sanitari i en l'àmbit judicial adreçat a tot els personal
amb competències en aquesta matèria; amb accions, calendari i pressupost

Sisè. Demanar que el Departament de Justícia de la Generalitat de

Catalunya disposi dels mitjans materials adequats i amb personal suficient i
especialitzat enmatèria de violència de gènere.

Setè. Traslladar la necessitat d'incorporar en el desplegament de la Llei del
dret de les dones al'eradicar la violència masclista, la garantia del dret a la
reparació i la posada en marxa de la Xarxa d'atenció i recuperació integral.

Vuitè. Manifestar la necessitat de garantir els drets de les dones migrades
víctimes de la violència masclista en situació adminislrafiva irregular en la
reforma de la llei d'estrangeria per tal que denunciar a I'agressor no sigui
motiu d'expulsió si no aconsegueixen una ordre de protecció i una
sentència que acrediti la violència patida.

Novè. La nostra permanent denúncia de tot tipu¡ de violència contra les
dones i la demanda d'una política de PREVENCIO dirigida especialment
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als centres educatius i d'oci infantil, juvenil i familiar, cosa que implica
tenir p ers onal esp eci alit zat p er intro duir-l a.

Desè. Traslladar aquests acords al Govem de la Generalitat de Catalunya,
als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de l'Estat
espanyol, als Grups Parlamentaris del Congrés, a l'Institut Català de les
Dones, al Consell de Dones de Catalunya, al Consell Comarcal de Dones
del Baix Llobregat.

Santa Coloma de Cervelló a 26 de novembre de 2009

Portaveu del grup municipal PROGRES-EPM
fcastillo@progres. cat

SRA. MARTA MARTÍNEZ PARRA
ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT DE STA. COLOMA DE
CERVELLÓ
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