
 

 

Moció amb motiu del 25 de Novembre, Dia internacional contra la violència envers 

les dones 

 

  La violència contra les dones és una realitat que es manifesta de formes 

diverses (sexual, econòmica, psicològica, institucional i simbòlica, entre d’altres). 

Aquestes violències són fruit del sistema social que situa a l’home en una posició 

dominant i superior envers les dones, el patriarcat. Cal deconstruir la nostra societat 

per poder superar les desigualtats i crear noves formes de relació basades en la 

llibertat i la igualtat. 

 És per això que ens hem dotat d'instruments pioners com la Llei catalana 

5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista i la 

seva modificació Llei 17/2020 i d'instruments judicials, d'anàlisis, protocols d'atenció 

especialitzada i, ara, també d’una estructura de Govern pròpia com és la Conselleria 

d’Igualtat i Feminismes. Malgrat això, el nombre d'assassinats masclistes creix cada 

any. Enguany s’han produït 21 feminicidis als Països Catalans i no cessa. Ens cal 

abordar de manera prioritària les violències envers les dones mitjançant la 

implementació de polítiques públiques preventives que actuïn sobre les 

discriminacions i vulneracions dels drets humans de les dones, en concret i de totes 

les persones, sigui quina sigui la seva identitat sexual i de gènere, en general.  

Els moviments de dones d’arreu del món s’han manifestat i revelat contra el 

sistema patriarcal que les oprimeix, discrimina i silencia. Aquesta situació, aquest 

2022, ha tret la cara més cruel de les violències masclistes, que s’ha trobat a davant 

tota la sororitat mostrada per les dones d’arreu del món. L’única resposta possible 

és aplicar la mirada feminista a totes les polítiques a tots els nivells. 

 Els municipis han de ser espais segurs de convivència lliures de violències 

masclistes. Per tot això, els Grups Comarcals d’Esquerra Republicana i Junts per 

Catalunya del Maresme, demanen que el Ple adopti els següents acords: 

 



 

  

PRIMER.- Condemnar els feminicidis i totes les expressions de les violencies 

masclistes. 

SEGON.- Dissenyar instruments específics per a la prevenció i la sensibilització 

en igualtat que ataqui des de l’arrel la cultura patriarcal que atempta contra la vida i 

els drets humans de les dones. manifestant el compromís de treballar per fer de la 

nostra comarca un espai lliure de violències masclistes, 

TERCER.- Revisar, avaluar i actualitzar les eines i plans d’acció comarcals 

vigents per adaptar-los a les noves realitats i que contemplin totes les formes de 

violència masclista. 

 QUART.- Garantir la formació especialitzada en perspectiva de gènere dels i 

les professionals que intervenen en els circuits de la violència masclista. 

  CINQUÉ.- Manifestar el compromís per erradicar i actuar amb determinació 

contra qualsevol manifestació sexista i estereotipada a les activitats i espais culturals 

i d’oci que rebin el suport del Consell Comarcal. 

SISÉ.-  Impulsar els recursos d’atenció i prevenció (com els SIE i els SIAD) i 

garantir recursos d'acollida i habitatges per emergències en situacions de violència 

masclista. 

 

 


