
 

 

 

 
MOCIÓ D’ENLAIREM DELTEBRE PER A LA PROMOCIÓ DE LA LLUITA 
PER L’ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I ELS FEMINICIDIS 
 
Qui subscriu, el grup municipal d’ED-Junts, en ús de les facultats que la 
legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El 25 de novembre d’ara fa 60 anys les germanes Mirabal, tres opositores al 

règim del dictador dominicà Rafael Leónidas Trujillo, van ser torturades, 

violades i assassinades per uns sicaris a les ordres del dictador. 

 

La resolució 54/134 de 17 de desembre de 1999 de l’Assemblea General de 

Nacions Unides va determinar aquest dia com el Dia Internacional per a 

l’eliminació de la Violència contra les Dones o Dia Internacional de la No-

violència de gènere, tot invitant els governs, organitzacions internacionals i 

organitzacions no governamentals a sensibilitzar l’opinió pública sobre el 

problema de la violència envers les dones.  

 
Des d’aleshores els esforços dels moviments socials, feministes i des de molts 

àmbits de la societat s’ha treballat per eradicar les violències masclistes. 

Però malgrat els esforços la violència de gènere continua estant present a 

través d’actituds i comportaments que busquen mantenir el predomini de 

l’home sobre la dona tant en els àmbits privats com públics. Moltes vegades 

aquestes actituds i comportaments adopten un conjunt de mecanismes subtils 

per mantenir situacions de privilegi per garantir-ne el control i perpetuar la 

distribució injusta del poder.  

La violència en totes les seves formes, física, psicològica, econòmica i laboral, 

és la màxima expressió de l’hegemonia masculina que utilitza totes les formes 

de violència com a instrument de control i domini sobre les dones. Estar en 



 

 

situació de violència té efectes en la salut física, psíquica, social i material de la 

persona que ho viu.  

Segons dades provisionals presentades pel Ministerio de Igualdad a data 13 de 

novembre de 2020, el nombre de dones víctimes mortals de violència de 

gènere a l’Estat espanyol duta a terme per les parelles o ex-parelles són 41 

dones assassinades. A Catalunya la xifra és de 8 dones assassinades. 

Però a banda dels feminicidis s’està observant un increment del 

ciberassetjament digital en què l’anonimat que permet aquest món fa que els 

agressors se sentin impunes i sigui molt més fàcil atacar les víctimes. És una 

realitat que va en augment però sovint està invisibilitzada. 

D’altra banda, les dones grans són un col·lectiu d’especial vulnerabilitat i risc. 

Els maltractaments exercits contra elles poden ser físics, psíquics, d’abús 

econòmic, abandonament o negligència, abús sexual i restricció de drets 

bàsics, dutes a terme freqüentment en l’àmbit familiar. Aquests comporten dany 

o una amenaça de dany per a la salut i el benestar d’una persona gran, quan 

sovint presenten elements de dependència física, econòmica i/o emocional, de 

la resta de la família més propera o dels recursos de l’administració. 

El perill de victimització s’incrementa a mesura que l’edat (i el grau de 

dependència) va avançant, l’aïllament de les víctimes i la possibilitat de no tenir 

xarxa de persones conegudes de confiança (i manca d’espais relacionals) 

poden agreujar les situacions. 

D'acord amb tot l’exposat, sol·licitem que el Ple de l'Ajuntament de Deltebre 

aprovi els següents: 

ACORDS 

Primer.- Promoure accions cada cop més nombroses i en tots els àmbits del 

municipi per visibilitzar aquesta xacra social que representa la violència contra 

les dones en totes les seves formes, incloent els centres escolars. 



 

 

Segon.- Afavorir la detecció de tot tipus d’actituds i comportaments masclistes 

que busquen mantenir el predomini de l’home sobre la dona tant en els àmbits 

privats com públics, visibilitzant els micromasclismes i el conjunt de 

mecanismes que perpetuen la distribució injusta del poder.  

Tercer.- Donar a conèixer els efectes en la salut física, psíquica, social i 

material de la persona que pateix la violència masclista.  

Quart.- Combatre el ciberassetjament digital a través de la promoció de la 

informació sobre les conseqüències que genera. 

Cinquè.- Visibilitzar les dones grans com a grup de risc i col·lectiu d’especial 

vulnerabilitat oferint mecanismes per la creació de xarxes d’ajuda mútua.  

Sisè.- Reclamar a l’Estat un increment de l'efectivitat i els recursos en aplicació 

del Pacte d’Estat contra la violència de gènere. 

Setè.- Vetllar per eliminar la discriminació i la desigualtat de gènere en tots els 

àmbits, incloent el laboral, amb l’objectiu de promoure’n la reinserció de les 

víctimes i la independència econòmica. 

Vuitè.- Promoure l’assessorament envers l'efectivitat dels protocols de resposta 

a l’assetjament sexual i per raó de sexe en el lloc de treball. 

Novè.- Informar d'aquests acords a l’Institut Català de les Dones, al Govern de 

Catalunya, al Govern de l’Estat, als grups parlamentaris al Parlament, als grups 

parlamentaris a les Corts espanyoles i a totes les entitats municipalistes. 

La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 

Deltebre (Delta de l’Ebre), desembre de 2020 

 
 
 
 
ED-JUNTS 


