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CODI DE VERIFICACIÓ 104A1Z6F4G5Z5R5101K3

PROCEDIMENT T430 Mocions dels grups municipals

EXPEDIENT NÚM. AJT/91006/2022 DOCUMENT NÚM. 919579/2022

ÀREA Alcaldia-Presidència

UNITAT Secretaria General del Ple

DILIGÈNCIA.-

El Ple, en la sessió AJT/PLE/10/2022 de 23 de novembre de 2022, va aprovar, amb el text que 
figura a continuació, la moció següent:

MOCIÓ DE SUPORT AL MANIFEST AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER 
L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

Atès que el proper 25 de novembre de 2022 es commemora el Dia internacional per a 
l’eliminació de la  violència contra les dones.

Atès que la nostra ciutat es manté ferma en el seu compromís de continuar treballant contra el 
masclisme junt amb el teixit associatiu i amb la ciutadania en general, creant un context social i 
cultural que rebutgi la violència.

El Ple, a proposta dels grups polítics municipals PSC, ERC i LHECP-ECG, acorda:

PRIMER.- Donar suport al manifest següent:

“MANIFEST 25 de novembre de 2022 L’altra pandèmia

La violència contra les dones és una violació dels drets humans de proporcions pandèmiques, 
que debilita el teixit social i deixa cicatrius en les generacions següents (ONU). Acabem de 
viure una greu pandèmia sanitària; mentrestant, ignorem una altra pandèmia mundial, cada 
vegada més contagiosa: la violència exercida pel sol fet de ser dona. Erradicar-la és una 
prioritat de primer ordre que ens farà avançar cap a un futur més pròsper, però requereix la 
implicació unànime de tota la societat. 

Des del 1960, es celebra a tot el món el Dia internacional per a l’eliminació de la violència 
contra les dones, en resposta a l’assassinat, un 25 de novembre, de 3 activistes dominicanes, 
les germanes Mirabal, durant la dictadura de Trujillo; el 1967, l’Assemblea de les Nacions 
Unides va aprovar la Declaració sobre l’eliminació de la violència contra la dona i fa vint-i-tres 
anys va proclamar oficialment el 25N, motiu pel qual avui ens reunim, com cada any, al peu de 
l’Acollidora.

Aquest any, ja són 38 les dones que han estat assassinades dintre de l’àmbit de la parella o ex 
parella, i 19 més per violència masclista fora d’aquest àmbit, com son per exemple les víctimes 
d’agressions sexuals. El total de dones assassinades des de 2003, moment en el qual es van 
començar a comptabilitzar els assassinats es de 1.168, a les quals s’hi sumen 48 menors 
víctimes de violència vicària, des de l’any passat tipificada legalment com a violència de 
gènere. Avui recordem amb una emoció intensa a totes les dones que ja no hi són, però també 
donem la mà a totes les que segueixen lluitant i les que han deixat de ser víctimes per 
convertir-se en supervivents. No volem que el lema #NIUNAMENYS es buidi de significat. Per 
això, continuarem cridant fins a perdre la veu. Perquè el nostre crit se senti cada vegada més 
fort: et necessitem a tu, lluitadora, supervivent, germana, filla, amiga, mare... però també a tu, 
aliat, parella, amic, pare, fill, germà,... Et convidem a sumar-te al nostre crit, que és el crit 
de totes!
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Per fer-nos sentir amb una veu clara, hem de contrarestar tres armes que les estructures 
patriarcals emprèn per perpetuar la violència contra les dones: la invisibilitat, la normalització 
i la por:

 La invisibilitat de la violència: Allò que no té nom no existeix i la violència contra la dona 
és un monstre polièdric amb moltes màscares: la violència sexual, fora o dins de la parella; 
la vicària, la física, la psicològica, l’emocional, la digital i l’explotació sexual, com a més 

evidents. Però també ho són l’econòmica, la institucional, la jurídica o la de segon ordre, 
contra les persones que donem suport a les víctimes. Avui pronunciem els seus noms 
perquè només identificant-les podrem lluitar contra elles. I, si les patim en primera persona, 

podrem reconèixer-les i reconèixer-nos per donar el primer pas cap a la llibertat.
De totes les violències, la que més ha crescut és la digital, especialment en l’adolescència.
segons la Fiscalia va créixer un 18% entre 2018 i 2019, i segueix augmentant.    El 
ciberassetjament, la difusió de missatges de continguts sexual, el xantatge sexual o la 
difusió d’informació privada de la víctima són algunes de les més comunes. Però espiar-li el 
mòbil a la parella, controlar com s’expressa o amb qui es relaciona o que doni les claus dels 
seus perfils també son manifestacions d’aquesta violència digital, que limita la llibertat 
individual i genera relacions afectives desiguals. Cridem tolerància zero a qualsevol tipus 
de violència contra la dona i interpel·lem a tota la societat a treballar plegats per combatre-la 
des de l’educació i la sensibilització sobre l’ús responsable de les xarxes socials, ja des de 
la infància.

 La normalització de la violència: L’escriptora Susan Sontag deia que “és possible 
acostumar-se a l’horror de les imatges si les veiem repetidament.”Nosaltres no ens volem 
acostumar a aquesta repetició inadmissible i cada vegada que se’n minimitza la importància, 
dient a que és una broma o una tradició, estem contribuint que es perpetuï. Cada vegada 

que la ‘cultura de la violació’ ressona a les lletres d’una cançó o als crits d’uns universitaris 
al balcó estem validant un discurs ancestral sobre la violència de gènere com si fos un fet 

natural intrínsec a les relacions home-dona, i allunyem la possibilitat de plantar-hi cara. 

Que et cridin “puta” o que t’amenacin dient que “et violaran en grup” no fa gràcia, no és cap 
broma, és incitació a la violència. I punt! Cridem encara més fort que la violència contra la 
dona pel sol fet de ser-ho és una anomalia inacceptable perquè vulnera el dret humà més 
fonamental: el dret a la vida i al control sobre el propi cos.

 La por: Totes recordem com l’onada d’atacs aquest estiu amb ‘punxades’ als locals d’oci 
nocturn i l’amenaça de la submissió química va generar alarma entre les nostres joves. La 

por és una de les principals estratègies que sustenta la violència estructural del sistema 
patriarcal contra les dones. Cridem que no acceptem que es fomenti la por per sotmetre’ns i 

controlar el gaudi del nostre espai públic i privat.

No podem desaprofitar l’ocasió que ens brinda el 25N per refermar-nos en allò que hem 
aconseguit  en aquesta lluita comuna i motivar-nos a totes a seguir endavant:

 Només sí és sí: Les relacions sexuals sense consentiment es consideren jurídicament 

agressió gràcies a la recent reforma del Codi penal, que regula el requisit d’un consentiment 
manifest. És una gran fita dins del nostre marc jurídic, d’altra banda, un dels més avançats 

d’Europa. Però cal que el seu missatge s’estengui com una teranyina a tota la societat per 
eliminar l’ideari col·lectiu que encara perdura i posa el focus en la credibilitat de la víctima i 

no de l’agressor.

 De víctimes a supervivents: Cal també que trenquem amb el mite de la dona víctima, que 
no té el dret a refer la seva vida. Aquesta idea perversa no és més que una altra màscara de 

la violència. Elles són el veritable model de resiliència, un mirall per a dones com tu, com jo, 
com ella... perquè una de cada tres dones patirà al llarg de la seva vida violència pel fet de 
ser dona. El 2021, el Centre d’Atenció i Informació a la Dona ha acompanyat 1182 dones de 
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la nostra ciutat. La majoria han sortit d’un entorn violent o estan en camí de fer-ho, elles són 

en el motor que ens empeny a no rendir-nos.

 La revolució feminista és un camí sense retorn: L’assassinat de la jove Mahsa 
Amini a mans de la policia iraniana per no portar correctament el vel ha despertat una 
veritable revolta social al país, on dones i homes han sortit junts per protestar pels drets 

socials més elementals. La nostra sororitat amb la dona iraniana ens porta al principi 
d’aquest manifest quan afirmàvem que la violència contra les dones és una qüestió de drets 

humans. La revolució ha començat i és un camí sense retorn.

Us convidem a totes i a tots a cridar ben fort amb nosaltres, al ritme dels batecs de centenars, 
de milers, de milions del cors valents, resilients i lluitadors, que simultàniament avui criden 
arreu del món: 

NI UNA MÉS! NI UNA MENYS!

Per totes aquelles que van ser, per les que som i per les que seran”

SEGON.- Traslladar aquests acords als grups polítics municipals, al Consell de Ciutat, als 
Consells de Districte i a les entitats de dones de la ciutat.
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