
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA MOLLET EN COMÚ PER DECLARAR MOLL ET DEL 
VALLÈS, CIUTAT FEMINISTA  

 

No hi ha dubte que la gran majoria de la ciutadania molletana està compromesa amb 
la lluita per assolir la igualtat entre homes i dones. També el consistori hi està 
compromès.  

Avui, dia 25 de novembre, en què es commemora el Dia Internacional per a 
l’eliminació de la violència contra les dones, cal reivindicar i seguir posant esforços per 
eliminar aquesta insuportable violència, però no només la física, sinó també la 
psicològica, laboral, salarial, assistencial, i de tot tipus. Avui mateix, l’Ajuntament de 
Mollet ens hem adherit i fet lectura pública del Manifest 25N, subscrit per les quatre 
diputacions, la Generalitat i diferents entitats municipalistes. Es tracta d’enfortir les 
polítiques per crear un marc i una societat igualitària. Cal una implicació de totes les 
administracions, cadascuna en la seva dimensió. I és clar que els ajuntaments han de 
tenir un paper protagonista.  

A Mollet portem anys treballant des de diferents àmbits, en l’educatiu, el salarial, en la 
igualtat d’oportunitats, en els serveis d’atenció, en el divulgatiu i l’associatiu, entre 
d’altres.  

Cal continuar treballant des de la ciutat, en la defensa dels drets de les dones i la lluita 
per la igualtat efectiva entre les dones i els homes, l'eliminació de les discriminacions 
per raó de sexe i l’eradicació de la violència masclista. 

I per això considerem important, com a acció institucional, comprometre’ns a continuar 
fent passos, en una declaració unànime de tot el consistori.  

La Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la vida local es defineix 
textualment com “una carta perquè els governs locals i regionals es comprometin a 
utilitzar les seves facultats i les dels seus associats a favor d’una major igualtat”. 
(Consell de Municipis i Regions d'Europa i el seu Comitè d'Electes Locals i Regionals, 
2005)  

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes 
recull en la seva exposició de motius, entre d’altres, que:  

- La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos 
textos internacionals sobre drets humans, (...)  

- La igualtat és, així mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. Des de l’entrada 
en vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat entre dones i homes 
i l’eliminació de les desigualtats entre les unes i els altres són un objectiu que s’ha 
d’integrar en totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus membres.  

- L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no 
discriminació per raó de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2 consagra l’obligació dels 
poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i dels grups 



 

en què s’integra siguin reals i efectives. L’Estatut de Catalunya recull al Títol I, article 
19.1. que : “totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i 
capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, 
maltractaments i de tota mena de discriminació.” La Llei 17/2015, de 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes recull en el seu preàmbul que “el dret fonamental 
de la igualtat de dones i homes constitueix un valor cabdal per a la democràcia i és 
una necessitat essencial en una societat democràtica moderna que vol eradicar el 
sistema patriarcal androcèntric i sexista.” L’article 18.1 de la mateixa llei remarca que 
“les polítiques i les actuacions dels poders públics han de fer visibles i reconèixer els 
grups i entitats de defensa dels drets de les dones, donar-los suport i impulsar-ne la 
participació en el disseny, l’elaboració, el desenvolupament i l’avaluació de les 
polítiques públiques.”  

El feminisme ha donat fonament a les lluites de les dones a favor de l’emancipació i les 
fites aconseguides són un llegat de les dones que ens han precedit. Els feminismes es 
conceben com a factor de justícia social i per a l’eradicació de tota mena de 
discriminació, també com ingredient necessari per a la democratització real de la 
societat i per al benestar de tota la població, no només de les dones.  

L’auge de l’extrema dreta, a Europa i també malauradament a l’estat espanyol, així 
com les retallades que s’han produït sobre els drets de les persones posen en perill les 
fites conquerides i poden impedir plantejar-ne de noves. 

La ciutadania de Mollet ha expressat en múltiples ocasions, a través de les seves 
associacions de dones i a través de dones i homes compromesos, la indignació per la 
violència contra les dones, la preocupació per l’ascens de la ultradreta que pretén 
retrocedir en el temps, i l’absoluta convicció de continuar amb la lluita feminista. En 
són exemple les diferents mobilitzacions, la vaga general feminista i diverses 
manifestacions.  

Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor d’una 
major igualtat, i de fet, a Mollet ja fa anys que s’ha començat a treballar en aquest 
sentit, però encara queda recorregut. El feminisme és una oportunitat perquè totes i 
tots, dones i homes, comencem a viure d’una altra forma les nostres ciutats i la 
convivència que en elles s’hi produeix, exercint la igualtat de manera efectiva en tots 
els aspectes de la vida.  

Davant d’aquesta situació, es proposa que el Ple acordi:  

ACORDS  

Primer. Declarar Mollet del Vallès ciutat feminista.  

Segon. Adherir-se a la “Carta europea per a la igualtat de dones i homes a la vida 
local”  

Tercer. Continuar treballant en la implementació de mesures a Mollet, i amb la dotació 
de recursos necessaris per fer efectives polítiques feministes i d’equitat.  

Quart.- Traslladar aquests acords a la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de 
Catalunya, a l’Oficina de les Dones de la Diputació de Barcelona, al departament de 



 

Governació de la Generalitat, a l’Institut Català de les Dones (ICD), i a les entitats de 
dones de la ciutat. 

Mollet del Vallès, 15 de novembre de 2019 


