17 - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE TOTES LES FORMES DE
VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES, 25 DE NOVEMBRE DE 2017.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels 27 regidors assistents, aprova la declaració
institucional següent:
“La commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per l’Eliminació de les Violències
Masclistes, ens confronta amb la terrible realitat de centenars, de milers de dones i nenes que
pateixen la violència a les seves vides, ens confronta amb una violència sistemàtica.
Les darreres dades de prevalença facilitades per l’Organització Mundial de la Salut indiquen
que un 35% de les dones del món han patit violència a les seves relacions de parella o alguna
de les manifestacions de la violència sexual al llarg de les seves vides. Denuncien també que
el 38% dels assassinats de dones que es produeixen al món son comesos per les seves
parelles, a l’Estat Espanyol 39 dones han estat assassinades al llarg de l’any, segons dades
oficials, arribant la xifra a 88 segons organitzacions no governamentals. La darrera, el 2 de
novembre, una noia de 16 anys assassinada a cops per la seva ex-parella.
Unes dades inadmissibles, colpidores, unes dades que ens aproximen a la terrible realitat que
significa la violència masclista, l’infern quotidià que viuen les dones arreu del món.
Una violència sistemàtica que adopta múltiples manifestacions: la violència física, emocional,
econòmica o sexual que pateixen les dones a les seves relacions afectives, l’assetjament
sexual a la feina, el control, la intimidació, les violències sexuals als carrers, a les xarxes
socials, a la publicitat... Una violència que travessa edats, classes socials, procedències o
creences perquè té un caràcter estructural i és filla de la desigualtat; la violència contra les
dones és l’expressió més greu i cruel del sistema patriarcal.
El passat mes de setembre es va aprovar el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, 213
mesures adreçades a la prevenció, assistència i protecció de les dones i de les seves
criatures. Ara cal implementar-ho, desplegar les actuacions i dotar-ho de contingut i de
recursos humans i econòmics. Hem d’exigir tots els recursos i totes les voluntats perquè ens
enfrontem a una de les realitats més greus de les nostres societats.
A Santa Coloma de Gramenet reeditem el compromís amb la prevenció de les violències
masclistes amb la realització de desenes de tallers als centres educatius, expressem el nostre
rebuig amb una amplia programació d’actes que es celebraran al llarg d’aquest mes de
novembre que clou amb la campanya “Desmarca’t de les Violències Masclistes”, millorem
l’atenció amb la posada en marxa d’un nou recurs adreçat a les dones joves i volem visualitzar
i donar resposta a totes les violències, particularment a les violències sexuals.
No obstant aquesta tasca no la podem fer en solitari, necessitem del consens i de la implicació
de tothom i necessitem que el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere es desplegui al món
local, a l’entorn de proximitat i vida de les dones.
Aquest Ajuntament, després de les consideracions exposades fa la següent DECLARACIÓ:
Primer - Que totes les estructures socials, i molt especialment les organitzacions i
institucions de govern, es comprometin en el desplegament del Pacte d’Estat contra la
Violència de Gènere i que es doti dels recursos econòmics i humans necessaris.
Segon - Que les mesures i els recursos incloguin tant la violència exercida en l’àmbit de
la parella, com les agressions sexuals al carrer, l’assetjament sexual i per raó de sexe
i d’identitat sexual en l’àmbit laboral, l’explotació sexual de dones i nenes i tot tipus de
violències masclistes.

Tercer - Que la prevenció contra les violències masclistes sigui una política prioritària, que
inclogui un sistema coeducatiu en totes les etapes educatives i la formació específica per a tot
el personal professional que intervé en els processos educatius.
Quart - Que els mitjans de comunicació i de producció cultural es comprometin en la lluita
contra les violències masclistes, que facin un tractament adequat de les diferents violències
masclistes, visibilitzant-les, evitant tractar-les amb sensacionalisme i utilitzant un llenguatge i
unes imatges no sexistes.
Cinquè - Que cal destinar els recursos necessaris pels serveis d’atenció, que han de ser
integrals i multidisciplinaris i han d’incloure processos de recuperació, reparació i acolliment.
Han d’estar centrats en l’empoderament de les dones i han de partir de les seves necessitats.
Sisè - Que és imprescindible el Sistema Judicial assumeixi la responsabilitat envers la
violència masclista, que generi estructures reals de protecció, que ampliï la qualitat i quantitat
dels torns d’ofici amb perspectiva feminista, que respecti els processos i les necessitats de les
dones i implementi mesures de justícia real i efectiva.
La violència és responsabilitat de qui l’exerceix, no de qui la pateix, pel dret de les dones a una
vida lliure de violències masclistes!”

