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MANIFEST INSTITUCIONAL DE LA CIUTAT DE MOLLET CONTRA 

LES VIOLÈNCIES ENVERS LES DONES AMB MOTIU DEL 25N 

 

El 25 de novembre se celebra el Dia Internacional per a l'Eliminació de totes les formes 

de Violència contra les Dones, establert per les Nacions Unides l'any 2000. Amb motiu 

d'aquesta celebració, i un cop més, expressem el nostre compromís amb la igualtat 

entre dones i homes, així com amb l'erradicació de totes les formes de violència cap a 

les dones, nens i nenes, que considerem una vulneració de drets humans incompatible 

amb la convivència democràtica. 

Al llarg de l'any 2020, han estat assassinades 41 dones a mans de les seves parelles o 

exparelles, així com tres nenes i nens, quedant orfes 23 nens i nenes. Aquestes morts 

són la màxima representació de la violència masclista que sotmet a les dones en tots 

els àmbits de la seva vida, i que representen una greu vulneració dels drets humans, 

que afecta més de la meitat de la població. 

A part d'aquestes xifres alarmants, són preocupants les dades amb relació a la resta de 

violències masclistes, especialment aquelles que atempten contra la llibertat sexual de 

nenes, joves i dones. Una de cada dues dones ha patit algun tipus de violència 

masclista al nostre país i gairebé tres han patit violència física i / o sexual de la seva 

parella actual o passada. 

Tenim clar ja, que tant les causes com l'origen d'aquestes violències són causades per 

un sistema patriarcal assumit i normalitzat, que afecta totes les estructures socials, en 

què les dones sortim sempre desfavorides, per això, hem de continuar reivindicant, 

lluitant i construint juntes per aconseguir, per fi una societat més justa. 

A més, la pandèmia mundial produïda pel coronavirus, i les mesures assumides per 

contrarestar-s' han agreujat les situacions de violència, el confinament i l'estat 

d'alarma han limitat la mobilitat i llibertat de les dones, les seves filles i fills, afectant 

d'una manera interseccional , pel que a més de les condicions de gènere, o identitat, 

també han influenciat les de cultura, situació administrativa, ètnia o religió, entre 

d'altres, provocant que moltes dones quedaran en situació d'extrema vulnerabilitat. 

Resulta fonamental redoblar els esforços institucionals en la lluita contra la violència 

contra les dones, així com a favor de la igualtat en tots els àmbits de la vida. Cal 

adaptar les polítiques públiques a les noves realitats socials i a les demandes socials, 

des de totes les administracions i governs. 

L'acció política de totes les administracions, ha d'obeir a les demandes dels moviments 

feministes, a la realitat social canviant i als estàndards internacionals en matèria de 

drets humans, atenent a totes les formes de violència que pateixen les dones pel fet de 

ser-ho, donant resposta jurídica, acompanyant i en matèria de reparació a totes les 

víctimes. Complint totes les obligacions que com administracions estan obligades a 

assumir. 
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Com a ciutadans i ciutadanes, hem de ser exigents amb aquests compromisos, i és per 

això, que entre altres aspectes, ens sumem a reclamar a la Generalitat de Catalunya, 

ara que s'està tramitant al Parlament de Catalunya una proposta de modificació de la 

Llei 5/2008, del Dret de les dones a erradicar les violències masclistes, per incloure les 

violències sexuals, digitals i institucionals, que implementi l'educació afectiu-sexual i 

contra la discriminació i violència de gènere des de l'òptica feminista i des de la 

diversitat en totes les fases educatives de manera transversal. 

Així mateix reclamem, entre altres aspectes, que cal millorar la xarxa habitacional, per 

poder donar una resposta d'emergència a dones i famílies monoparentals, en situació 

de violència de gènere, i que cal establir, en l'àmbit estatal, modificacions legislatives 

per garantir a totes les dones i especialment a aquelles dones migrants en situació 

irregular, el dret a l'empadronament i per tant el dret al sistema públic de salut, serveis 

socials i els sistemes d'ajuts. 

 

Des del món local, com a administració més propera a la ciutadania, mirem als ulls 

d'aquestes situacions i problemes. I és per això, que la Junta de Portaveus de 

l'Ajuntament de Mollet del Vallès, a través d'aquest manifest volem mostrar el nostre 

compromís, que com Ajuntament seguirem reforçant a través dels mitjans públics 

disponibles, les campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les 

desigualtats entre dones i homes i de la violència masclista, així com campanyes en 

contra de la normalització de la violència i dels recursos disponibles al territori. 

 

I així mateix, manifestem el nostre compromís de reforçar i centrar els nostres 

recursos humans i econòmics a detectar i acompanyar a les dones que pateixen o han 

patit violència de gènere així com a realitzar un estudi per detectar els efectes de la 

pandèmia de la COVID-19 amb relació a les violències cap a les dones i sumar esforços i 

treballar amb cooperació i coordinació amb la resta d'administracions. 

 

Lluitar contra xacra de la violència masclista ha estat, és i serà un compromís de 

l'Ajuntament de Mollet, mentre que no s'aconsegueixi erradicar-la al conjunt de la 

societat. 


