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CODI DE VERIFICACIÓ 1I5T023E1F6A2D1H0DJI

PROCEDIMENT T430 Mocions dels grups municipals

EXPEDIENT NÚM. AJT/77099/2022 DOCUMENT NÚM. 816208/2022

ÀREA Alcaldia-Presidència

UNITAT Secretaria General del Ple

DILIGÈNCIA.-

El Ple, en la sessió AJT/PLE/9/2022 de 26 d'octubre de 2022, va aprovar, amb el text que 
figura a continuació, la moció següent:

MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ A LA CAMPANYA DEL "BANC VERMELL"

La campanya del Banc Vermell és una iniciativa que pretén prevenir, informar i sensibilitzar 
sobre la violència de gènere i els feminicidis. Neix a través d’una acció, avui ja internacional i 
molt estesa, contra la violència masclista que es va dur a terme inicialment a Ciudad Juárez, 
calçant sabates vermelles en record a les víctimes.

La campanya internacional del Banc Vermell comença a Itàlia amb el nom “La Panchina 
Rossa”', de la mà de l'"Stati Generalitat dalli Donne". Va ser el 25 de novembre de 2016 quan 
es va instal·lar el primer banc a la comuna de Perugia, coincidint amb el Dia Internacional de 
l'Eliminació de la Violència contra la Dona. El banc, un espai per seure i reposar enmig de 
l'agitació de la ciutat, és una crida a aturar les violències, i el seu color vermell notori, evoca la 
sang i el dolor que deixa rere seu cada feminicidi.

A través de l’Associació Civil Enlaces Territoriales para la Equidad de Género, el mes de 
novembre de 2019 Intress i la Confederació Estatal de Persones Sordes (CNSE), va arribar 
aquesta campanya a l’Estat Espanyol, col·locant el primer banc a Madrid. A Catalunya, el 
primer van ha estat col·locat a l'edifici històric de la UB a la Gran Via de les Corts Catalanes, el 
novembre del 2021, i que inclou la frase emblemàtica d'aquesta campanya: “En record de totes 
les dones assassinades pels que deien estimar-les”. En total, actualment s’han col·locat més 
de 750 bancs vermells arreu del món.

A l’Hospitalet, segona ciutat de Catalunya, ens cal intensificar la lluita contra les violències per 
tal de que la nostra ciutat ocupi el lloc que li pertoca en aquesta lluita. Aquesta és també la 
preocupació de dones i entitats de la nostra ciutat, com ho ha de ser també del conjunt de la 
ciutadania.

El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya

ACORDA

PRIMER.- Que l’Hospitalet s’adhereixi a la campanya del Banc Vermell.

SEGON.- Acordar la realització d’aquesta acció amb l’associació Intress (qui assumeix el cost 
de producció) al voltant del 25 de novembre de 2022, que suposa col·locar un Banc Vermell a 
la ciutat amb la inscripció “En record de totes les dones assassinades pels que deien estimar-
les”, en el lloc o espai públic municipal que es consideri més adequat, preferentment a la Plaça 
de l’Ajuntament pel seu caràcter simbòlic i ser l’espai habitual de concentracions.

TERCER.- Realitzar un acte públic d’inauguració del banc, conjuntament amb totes les entitats i 
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col·lectius de dones de la ciutat, i en memòria de totes les dones víctimes de violència 
masclista a la nostra ciutat.

QUART.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a les 
Associacions de veïns i veïnes de l’Hospitalet i a les Associacions de dones de l’Hospitalet.
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