
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB

MOTIU  DEL  DIA  25  DE  NOVEMBRE,  DIA

INTERNACIONAL  CONTRA  LA  VIOLÈNCIA  DE

GÈNERE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Tots els dies de l'any haurien de ser 25 de novembre, Dia Internacional contra

la  Violència  de  Gènere. El  Grup  Socialista  vol  manifestar  el  seu  ferm
compromís  amb  les  dones  víctimes  d'aquesta  xacra  social  que  ha  de  ser
erradicada. I per això, necessitem el compromís individual de tota la ciutadania,
homes i dones, i el compromís col·lectiu de tota la societat i de tots els partits
polítics. La violència masclista ens interpel·la a tots i totes i la nostra obligació
és  combatre-la  amb  tots  els  mitjans,  començant  per  les  administracions,
cadascuna des de les seves competències.

Per a nosaltres, garantir una vida lliure de violència vers les dones i les seves
filles i fills, és un objectiu prioritari.  No serem una democràcia plena mentre
existeixin  dones amenaçades i  insegures, mentre algunes d'aquestes dones
acabin assassinades, i d’altres, comprades i explotades sexualment. 

La violència de gènere no té cabuda en la societat  que volem ser, ni  en la
democràcia que volem consolidar. Les dones tenen dret a viure en llibertat i
igualtat d’oportunitats, sense que la seva vida estigui en perill  pel fet de ser
dones. Tampoc podem permetre que, pel fet de ser dones, pateixin explotació
sexual,  que és un exercici  de violència masclista,  una vulneració dels drets
humans,  una cruel  manifestació  de  la  desigualtat  i  de  la  feminització  de  la
pobresa,  i  per  això,  exigim  tolerància  zero  contra  prostituïdors  i  els
autodenominats "clients".

Com a socialistes i, per tant, feministes, considerem que l'explotació sexual és,
sobretot, una forma d'esclavitud i violència, una vulneració dels drets humans,
una cruel manifestació de desigualtat i, per tant, ha de ser eradicada i abolida i
mai  tractada com una professió a regular.  Cal  que ens comprometem a fer
polítiques per eliminar la prostitució i canviar el model social de dominació i
desigualtat que la fa possible, conscienciant la societat ripollesa que la compra
dels  mal  anomenats  "serveis  de  prostitució"  contribueix  a  l'establment  de
màfies que exploten éssers humans. Perquè sense demanda, no hi ha oferta. 

El  combat  contra  la  violència  masclista  i  l'atenció  a  les  víctimes  no  podrà
avançar  si  no  s'estableixen  mecanismes  de  coordinació  entre  les  diferents
administracions amb competències en la matèria. Totes les institucions han de



treballar conjuntament per assolir aquest objectiu, per sobre de plantejaments
polítics i estratègies. I perquè això sigui possible, cal dotar les administracions
dels recursos econòmics i del personal especialitzat que es requereix.

El Congrés i  el  Senat van aprovar fa un any les mesures del Pacte d'Estat
contra la Violència de Gènere amb un ampli consens entre tots els grups. Des
de juny de  2018,  l‘Estat  espanyol  compta  amb un  nou Govern.  Un govern
feminista compromès amb la igualtat i obstinat en acabar amb la violència de
gènere.  De les paraules s'ha passat  als  fets  i  s'han posat  en funcionament
moltes de les mesures del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. Una d
eles més importants és el retorn als Ajuntaments de les competències per a la
promoció de la Igualdat i la lluita contra la Violència de Gènere i el repartiment
dels 20 milions d'euros previstos, que, a més, es doblaran el proper any.

Al  Parlament,  se  segueix  reclamant  al  Govern  garantir  el  desplegament
d'aquelles  mesures  del  Pacte  d'Estat  contra  la  Violència  de  Gènere  que
depenen de competències de la Generalitat. El passat 18 d'octubre, Catalunya
va  rebre  12,'8  milions  d'euros  per  al  desplegament  de  mesures  del  Pacte
d'Estat  contra  la  Violència  de  Gènere  que  representa  el  75%  dels  diners
pressupostats  per  a  2018 i  ja  s'han iniciat  els  tràmits  per  transferir  el  25%.
Aquests 12'8 milions d'euros poden servir per implementar una de les mesures
més  urgents  com  són  les  Unitats  de  Valoració  Forense  Integral  (UVIF),
aprovades al Parlament a proposta socialista i que són eines clau per mesurar
el risc de les dones víctimes de violència masclista i decidir sobre custòdies o
règims de visites i  que haurien d'estar ja desplegades en la seva totalitat al
setembre  de  2019.  Necessitem a  més concretar  un  Pacte  Català  contra  la
Violència  masclista, donat  que  les  polítiques  adreçades  a  les  dones  a
Catalunya s'han retallat fins a un 31,59% des de 2010. 

En  definitiva,  hem de  prioritzar  el  necessari  consens,  amb responsabilitat  i
celeritat,  perquè  contra  la  violència  masclista,  necessitem  fets,  no  només
paraules!

Per tot això, des del Grup Municipal Socialista de Ripoll proposem per a la seva
aprovació pel Ple els següents acords:

1. Que el Govern estatal continuï impulsant les mesures recollides en el Pacte
d'Estat  contra  la  Violència  de  Gènere  a  l'àmbit  educatiu,  social,  jurídic,
econòmic, de protecció, conscienciació i sensibilització social.

2. Instar  les Corts Generals a  agilitar tots els canvis legislatius impulsats pel
Govern per poder aplicar les mesures contingudes en el Pacte d'Estat Contra la
Violència de Gènere al més aviat possible.

3. Instar el conjunt dels Grups Parlamentaris de les Corts Generals a tramitar
els  Pressupostos  Generals  de  2019,  que  suposaran  un  increment  de  les



partides  destinades  a  Comunitats  Autònomes  i  Ajuntaments  per  a  la  lluita
contra la violència de gènere.

4. Instar  les diverses institucions catalanes a promoure un gran pacte català
per garantir el desenvolupament de les polítiques contra la violència masclista.

5.  Que el  Govern  estatal,  català  i  el  propi  ajuntament  instin  els  mitjans  de
comunicació  a  evitar  aquells  continguts  que  transmetin  un  estereotip  de
relacions de parella basat en comportaments masclistes, utilitzin llenguatge no
sexista i visibilitzin la realitat de discriminació i violència masclista que pateix la
meitat de la població.

6.  Instar  el govern  municipal a  promoure  campanyes  de  sensibilització
especialment  dirigides  al  jovent  per  fomentar  les noves  masculinitats  i  la
igualtat d’oportunitats real. Cal sensibilitzar que la prostitució és una forma de
violència de gènere i  d'explotació sexual de les dones, buscant deslegitimar
socialment el seu ús, especialment per part dels joves.

7.  Programar  properament  al  cinema  Comtal  de  Ripoll  el  documental  "El
proxeneta.  Paso  corto,  mala  leche"  en  el  marc  de  les  mesures  de
conscienciació dels ripollesos del drama humà que suposa la prostitució.

8. Adherir l’Ajuntament a la Xarxa de municipis lliures de tràfic de dones, nenes
i  nens  per  a  l'explotació  sexual,  impulsades  per  l’organització  feminista
Movimiento Democrático de Mujeres,  on molts ens locals, de tots els colors
polítics, estem lluitant contra aquesta xacra.

9.Redactar  i  aprovar  una  ordenança  municipal  contra  el  tràfic,  l'explotació
sexual i la prostitució amb mesures específiques de sanció contra els clients.

10. Donar trasllat de la Moció i la seva aprovació a l'Associació de Dones de
Ripoll, al govern estatal, al  Instituto de la Mujer, a la Generalitat, a l’ICD, als
grups polítics del Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal del Ripollès, a
la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.


