
MOCIÓ A PROPÒSIT DEL DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ  
DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES 

 
Donat que el 25 de novembre és el Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència 
vers les Dones, una jornada de lluita establerta l’any 1981 per tal de posar de manifest 
les múltiples formes de violència que pateixen les dones arreu del món. La violència 
masclista es considerada per la ONU el crim encobert més extens del món i es 
presenta en moltes formes: violència física, psicològica, sexual, econòmica, i fins i tot 
en formes subtils i sovint invisibilitzades com els  micromasclismes.  
 
Atès que, segons la macroenquesta Violència contra la dona 2015, feta pel Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, el 12,5% de les dones de més de 16 anys que viuen 
a l’Estat han patit violència física o sexual de les seves parelles o exparelles algun cop 
a la seva vida. També posa de manifest que el 68% de les víctimes no han denunciat 
mai els maltractaments.  
 
Atès que la llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, defineix aquesta com la violència que s’exerceix contra les dones com a 
manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema 
de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, 
econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, 
tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es 
produeix en l’àmbit públic com en el privat. 
 
Vist el degoteig constant de víctimes mortals, que ha estat especialment preocupant 
aquests dies, que ens ha de servir per dir prou definitivament a aquesta xacra social i 
per revisar els protocols d’actuació que tenim al municipi, per mirar d’agilitzar els 
tràmits, millorar l’atenció a les víctimes i en definitiva treballar per eradicar la violència 
masclista. No podem tolerar que cap víctima més pateixi la violència en silenci, ni cap 
assassinat més. 
 
Atès que considerem urgent i convenient valorar l’eficàcia i eficiència de tots els 
circuits existents, protocols i accions que es duen a terme al nostre municipi per crear 
un únic programa integral contra la violència masclista.  
 
 
Per tot això el grup municipal d’ERC proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
acords següents: 
 

1. Que l’Ajuntament es estableixi la lluita contra la violència masclista com una 
prioritat política i comprometi a garantir el compliment del Conveni del Consell 
d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència, conegut com el Conveni 
d’Istanbul (ratificat pel Govern Espanyol el 6.6.2014) 
 

2. La creació de l’oficina municipal d’atenció a les víctimes integrada dins del 
CAID com a punt d’informació i atenció a les víctimes per tal que hi hagi un 
acompanyament directe durant els processos de denúncia i recuperació d’aquestes.   
 

3. La recuperació del Consell de Dones de l’Hospitalet de Llobregat com a punt 
de trobada i coordinació dels diferents agents implicats que coordinin les actuacions 
municipals. 
 

5. Promoure una campanya municipal de conscienciació i prevenció contra la 
violència masclista a través del CAID i que arribi als centres educatius i culturals del 
municipi i les entitats que treballen especialment destinada a adolescents i joves. 
 



6. Instar a les forces polítiques del Parlament de Catalunya a la creació d’un 
Pla Nacional per l’Eradicació de la Violència Masclista, integrat per tots els agents 
social i polítics que treballen en l’àmbit dels drets de les dones i les organitzacions 
polítiques, que garanteixi que la lluita contra la violència masclista passa al capdavant 
de les agendes polítiques i socials del país.  
 
 


