
MOCIÓ	  DE	  LA	  REGIDORIA	  DE	  POLÍTIQUES	  D’IGUALTAT	  
DE	  L’AJUNTAMENT	  DE	  SANTA	  COLOMA	  DE	  CERVELLÓ	  EN	  MOTIU	  DEL	  	  
DIA	  INTERNACIONAL	  CONTRA	  LA	  VIOLÈNCIA	  ENVERS	  LES	  DONES	  

 

No és una qüestió de tràmit recordar el dia 25 de novembre que la violència de gènere 
segueix tenint plena vigència. Primer, perquè per moltes persones pensen que és un 
concepte superat i connectat amb èpoques passades, una idea que rebaten clarament 
les dades i l’experiència quotidiana, i segon, perquè el concepte de crisi global 
amenaça tant els recursos per prevenir i combatre la violència com la capacitat de les 
víctimes per afrontar el problema. Considerem especialment preocupant la reducció de 
les partides de protecció a les víctimes. Tot i que el govern de l’Estat espanyol 
assegura que les compensarà, aquest any la quantitat s’ha reduït en un 25%.  

Sobre la vigència del problema.  

A dia d’avui hem de lamentar 46 víctimes de violència de gènere a l’Estat espanyol. 
Tres d’elles a Catalunya. L’última, de només 14 anys, a mans d’una ex parella de 18. 
Els experts parlen de les morts per agressió de gènere com “la punta de l’iceberg”, la 
part visible d’una peça de dimensions molt més grans i que està submergida en la 
seva major part. Abans d’aquest final hi ha tot un seguit de senyals, justificades per un 
marc general de desigualtat, amb les que la societat conviu amb naturalitat. Un estudi 
presentat fa uns dies pel Ministerio de Servicios Sociales, Sanidad e Igualdad ens diu 
que el 73,3% (7 de cada 10 joves de tot l’Estat espanyol) han rebut el missatge per 
part d’un adult de què els celos són una expressió normal d’amor i no com el desig 
d’exercir domini i el control sobre la dona. Al 2010, aquest mateix missatge el van 
rebre el 58,6%. El maltractament psicològic, els insults, la ridiculització o el sexe amb 
pressions sovint no és reconegut com a violència. Tot i que totes les formes de 
violència són reprovables, hem de recordar també que la violència de gènere es dóna 
gairebé sempre en l’àmbit privat i això fa que sovint quedi silenciada. Diversos estudis 
ens diuen que només un 20% dels casos surten a la llum a través de la denúncia.  

L’amenaça sobre els recursos.  

La llarga lluita contra la violència masclista ens ha permès dotar-nos de lleis, de 
recursos i instruments, de millores en l’atenció i l’abordatge professional. Però la 
manca alarmant de recursos i els desequilibris territorials ho converteixen en eines 
insuficients. La tendència centralitzadora dels recursos dels governs conservadors 
ataquen directament a la capacitat dels ajuntaments per combatre el problema.   

El govern de l’Estat espanyol ha destinat 1.539 milions d’euros aquest any per a la 
protecció a les víctimes. És un 25% menys que l’any passat, tot i que s’ha anunciat 
que es compensarà per complir amb la Estrategia Nacional contra la Violencia de 
Género 2013-2016. Mirant cap a casa, els jutjats catalans estan entre els més reticents 
a atorgar ordres de protecció a les víctimes. Tot i que entre alguns sectors circula la 
creença de què les denúncies falses són utilitzades com a eina en una divorci, als 
últims anys són menys del 60% les ordres de protecció donades als jutjats de violència 
de Gènere, segons dades del Consell de Poder Judicial.  



Les polítiques d’igualtat efectiva entre dones i homes necessiten recursos, però els 
governs neoliberals ens anuncien dia rere dia reformes regressives; en matèria de 
drets sexuals i reproductius, com ara la nova llei de l’avortament; en matèria judicial, ja 
que tot i la rectificació posterior la nova llei de justícia contemplava que les dones 
maltractades haurien de pagar les taxes judicials; o en matèria social, ja que les 
retallades en sanitat o educació retornen a les dones un paper tradicional que en les 
últimes dècades es feia amb el suport de les institucions i les seves polítiques socials.  

Per tot això el Ple de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, amb el suport dels 
grups PROGRÉS, CiU, ERC, VISC-C i PSC.  

ACORDA 
 
Primer.- Manifestar la nostra solidaritat amb les dones que han patit i pateixen 
violència masclista, a Catalunya i arreu, i condemnar totes i cadascuna d’aquestes 
violències que atempten contra les dones, contra la seva llibertat, seguretat i tots els 
seus drets. Reconèixer l’existència d’una violència de gènere real i concreta envers les 
dones que amenaça la seva integritat psicològica i física.  

Segon.- Instar els poders públics, a l’àmbit polític i institucional, a lluitar contra la 
violència masclista i a posar a disposició els recursos públics necessaris per prevenir i 
actuar sobre les causes estructurals d’aquesta xacra. Continuar desplegant, invertir i 
deslliurar de les retallades de la inversió pública les polítiques d’equitat entre dones i 
homes, els serveis d’atenció a les dones i la formació especialitzada en perspectiva de 
gènere als i les professionals dels diversos sectors de l’àmbit públic, com seguretat i 
justícia, educació, comunicació, acció social i salut. 

Tercer.- Instar els governs a desenvolupar serveis i oferir la col·laboració pública, de 
manera efectiva, a les xarxes d’atenció i prevenció a tots els tipus de violència 
masclista existents en l’àmbit social, jurídic i de salut, tant d’iniciativa pública com 
d’entitats socials. 

Quart.- Donar trasllat d’aquests acords a l’Associació de Dones pels 4 Cantons, a la 
Federació de Dones del Baix Llobregat, a l’Institut Català de les Dones, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Ministerio de Servicios Sociales, 
Sanidad e Igualdad. 

 

Santa Coloma de Cervelló, 21 de novembre de 2013 

	  

	  


