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MOCIÓ QUE PRESENTA DECIDEIX LLORENÇ–CANDIDATURA D’UNITAT 

POPULAR–POBLE ACTIU (DL/CUP/PA) PER UN POBLE LLIURE DE 

VIOLÈNCIES MASCLISTES 

 

El feminisme és la idea radical de que les dones som persones. 
Angela Davis 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

María Zambrano escriu que l’acció de preguntar suposa l’aparició de la consciència, així la 

moció que proposem al Ple es presenta amb preguntes per sacsejar consciències: volem 

seguir envoltant d’un silenci còmplice les violències masclistes? El silenci davant les violències 

masclistes les normalitza? El silenci davant les violències masclistes fa que acabin formant 

part del nostre dia a dia? El silenci davant les violències masclistes permet que es repeteixin? 

El silenci davant les violències masclistes és complicitat? Aristòtil va dir que el silenci també 

és opinió de vegades. Trencar el silenci és el primer gest simbòlic que colpeja amb 

contundència la impunitat del masclisme a les nostres institucions, als nostres carrers, les 

nostres llars i les nostres relacions.  Molt abans del cop, de la violació o l’assassinat, tenim 

molt a fer. 
 

Hannah Arendt sentenciava que no hi ha pensaments perillosos, que el pensament és 

perillós. Perillós per la gent que no vol canvis. Perillós per la gent que no li agrada que 

pensem; perillós per qui no li agrada que ens preguntem si això, que sempre ha estat així, ha 

de seguir així. La moció que proposem presenta mesures per assenyalar les violències 

masclistes, ens fa conscients de que hi són i ens anar esborrant-les de la nostra quotidianitat.  
 

Atès què:  
 

L’article 2 de la Declaració dels Drets Humans diu que tos els éssers humans som iguals, 

sense distinció per motius de sexe, de raça, color, idioma, religió, opinió política o de 

qualsevol altra naturalesa. 
 

Cada any continuen sent assassinades dones pel fet de ser dones: entre el 2010 i el 2015 van 

ser assassinades 681 dones a l’Estat espanyol dones en crims de violència masclista, l’any 

passat (2015) van ser assassinades 42 dones als Països Catalans i 109 dones en tot l’estat, 56 

dones de les quals dintre de la relació de parella1. Aquest any ja són 34 dones als Països 

Catalans i 99 a tot l’Estat espanyol.  
 

Les dones assassinades són la part més visible d’una estructuració social patriarcal on la 

violència masclista continua sent, en gran part, un exercici avalat per les institucions socials. 

Ja sigui per omissió o per reproducció d’unes dinàmiques patriarcals. 
 

La violència masclista, en les seves diferents expressions, continua sent una realitat en l’àmbit 

laboral, en l’àmbit de la parella, en l’àmbit polític, en la publicitat, àmbit musical i en molts 

altres àmbits de la vida quotidiana.  
 

No serà possible assolir la llibertat plena de la societat si no l’assoleixen també les dones. 

                                                           
1 Dades extretes de la Directa i de Feminicidios.net  
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I pensem que l’educació és la millor manera per prevenir i aturar la violència masclista i 

l’aposta de futur que pot capgirar el model patriarcal.  
 

 

Per a tot això, Decideix Llorenç demana al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS: 
 

PRIMER. Transversalitat. Impulsar un Pla Local d’Igualtat de Gènere per poder desplegar-

ne les accions a partir del primer semestre del 2017 i garantir la perspectiva de gènere i LGTBI 

en l’elaboració i aplicació de les polítiques municipals que es duguin a terme al consistori, 

atenent a l’apoderament de les dones i la igualtat de gènere. El Pla haurà d’incloure també 

accions de col·laboració de l’Ajuntament amb els serveis socials i els serveis d’atenció a la 

dona per a l’abordatge dels possibles casos de violència masclista del municipi, previ estudi 

de les necessitats reals de col·laboració (ajut de transport per acudir als serveis corresponents 

i/o altres facilitats).  
 

SEGON. Tolerància 0 al masclisme. Expressar públicament el rebuig a les violències 

masclistes de manera constant i inequívoca visualitzant els feminicidis2 mitjançant l’acció 

simbòlica de col·locar a mig màstil la senyera de la façana de l’Ajuntament cada cop que als 

Països Catalans una dona sigui assassinada per motiu de gènere, sigui en el context d’una 

relació de parella o en qualsevol altre context d’exercici de violència patriarcal; i seguint la 

iniciativa d’Atarrabia-Villava, col·locant un panell informatiu a les entrades del municipi on 

s’expliciti “Llorenç del Penedès no tolera les agressions sexistes”. 
 

TERCER. Un àmbit públic de totes i tots. Establir els mecanismes necessaris per a la 

detecció i eliminació, als carrers de Llorenç, de publicitat sexista o altres representacions que 

normalitzin i reprodueixin la violència masclista. Per fer-ho, caldrà assignar aquesta funció al 

personal que correspongui, i redactar un reglament municipal que expliciti els elements 

necessaris per evitar la publicitat i la propaganda amb continguts que facin referència a la 

cosificació3, la reproducció dels rols tòxics de gènere i la submissió de les dones en les seves 

diferents expressions. A més, es procurarà incentivar la paritat en els esdeveniments públics, 

informant a les entitats de la necessitat de la visualització de les dones en ponències, càrrecs 

corporatius i altres espais històricament masculinitzats.  
 

QUART. L’educació és l’opció més revolucionària a llarg termini. Implementar formacions 

específiques a alumnes en totes les etapes educatives, al corresponent professorat i a les 

entitats d’educació no formal i educació en el lleure per prevenir les relacions abusives, les 

desigualtats per raó de sexe, gènere i orientació sexual, de forma permanent.  

 

 
 

Llorenç del Penedès, 18 de DESEMBRE de 2016 

Grup Municipal DL-CUP-PA 

                                                           
2S’entén per feminicidi l’assassinat d’una dona pel fet de ser dona. D’aquesta manera, es considera 
feminicidi quan una dona és víctima d’un crim i aquest crim s’ha comès per la seva condició femenina com 
a principal causa, aquest fenomen és conegut com a feminicidi.   
3Entenem per cossificació la consideració d’una persona com a objecte, separant els seus atributs físics i 
la bellesa física de la resta de la personalitat i de l’existència de l’individu. Es considera cosificació sexual 
quan es redueixen els atributs d’una persona als plaers d’una altra. 


