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Vicens Estanyol Bardera, secretari accidental de l'Ajuntament de Girona,
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CERTIFICO
Que el Ple, en sessió ordinària del dia 1 d'agost de 2019, i a resultes de
l'aprovació de l'acta de la sessió, ha aprovat per majoria absoluta amb vint vots a
favor dels grups municipals de JXCAT-JUNTS, GUANYEM GIRONA, ERC-AM i C'S
i l'abstenció de PSC-CP, el següent acord:
"Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), una de cada tres dones patirà
violència masclista al llarg de la seva vida. A Catalunya, l'última enquesta de
violència masclista sentencia que una de cada quatre dones l'ha patit amb especial
gravetat, ja sigui en forma d'agressions físiques, agressions sexuals o amenaces;
una realitat que, segons un estudi de Fundació.cat, s'hauria saldat amb més de
75.000 víctimes l'any 2018 només a Catalunya. A la ciutat de Girona, concretament,
en la primera meitat de 2019 s'ha efectuat 150 trucades a la línia d'atenció a les
dones en situacions de violències.
Les violències sexuals -l'objecte en el qual ens volem centrar en aquesta moció- són
una de les formes més preocupants de violència masclista, i no tenen a veure amb
conductes puntuals ni aïllades, sinó que són una expressió més de la dominació
patriarcal; una violència que pateixen les dones i nenes pel sol fet de ser-ho, en el
marc d'unes relacions de poder desiguals entre dones i homes.
Les dades en aquest sentit són preocupants: segons l'Agència Europea de Drets
Fonamentals (FRA), el 2015 prop de quatre milions de dones van ser violades a
Europa. Catalunya no s'escapa d'aquesta realitat, ja que segons les enquestes, una
de cada tres dones admet haver sofert algun tipus d'agressió o intent d'agressió
sexual al llarg de la seva vida, i un 7,1% declara haver estat obligada a mantenir
relacions sexuals (2016). Segons fonts del Departament d'Interior, el 90% de les
víctimes de delictes contra la indemnitat i la llibertat sexual són dones, i quasi la
meitat d'aquestes són menors de 20 anys.
Els nombrosos casos d'agressions sexuals succeïts els últims dies en municipis com
Girona, Salt, Barcelona, Canet de Mar, Cambrils o Manresa són exemples que
aquesta és una xacra encara àmpliament present i extesa, també a casa nostra.
Concretament, cada cinc hores i mitja es denuncia una violació a l'Estat; una xifra
que esdevé encara més preocupant si es té en compte que, segons les estimacions,
un 80% dels casos de violència masclista no es denuncia.
Paral·lelament a aquest casos, en aquesta moció no podem deixar de fer esment
als matrimonis forçats, ja que constitueixen una forma més de la dominació
patriarcal i sexual envers dones i nenes. UNICEF calcula que el 2020 més de 140
milions de joves seran casades contra la seva voluntat; una realitat que, de nou, ens
toca molt més a prop del que pensem, tot i ser complicada de detectar.
Des del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, en definitiva, volem
que l'Ajuntament de Girona tingui un paper capdavanter i exemplificador en la lluita
contra aquestes violències, posant el feminisme al centre de l'acció política per
seguir forjant una ciutat oberta i tolerant i on tothom pugui viure en condicions
d'igualtat i tranquil·litat.
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És per això que hem d'esmerçar tots els recursos al nostre abast tant en la
prevenció de les violències masclistes -combatint els estereotips de gènere i
promovent un nou plantejament de les relacions afectives- com en el seu abordatge,
reforçant i ampliant les campanyes i els protocols existents contra les violències
masclistes i adherint l'Ajuntament de Girona al Protocol de seguretat contra les
violències sexuals en entorns d'oci recentment impulsat pel Departament d'Interior,
com ja s'ha fet en poblacions com Vic, Ripoll o Besalú.
Per tot això, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple
municipal l'adopció dels següents

1. Refermar la condemna de l'Ajuntament a totes les formes de violències i
submissions sexuals que pateixen les dones i nenes, i reconèixer el seu dret a viure
sense violència i assetjaments masclistes, posant tots els mitjans al nostre abast per
eradicar-los.
2. Reforçar i impulsar les campanyes de sensibilització, visibilització i prevenció de
les violències masclistes, sobretot en les escoles i instituts, per a conscienciar la
ciutadania de la magnitud i impacte d'aquesta problemàtica a nivell de ciutat i al
mateix temps fomentar unes relacions igualitàries i basades en el respecte i el
diàleg, lliures de tot tipus de violència masclista i que fomentin l'empoderament de
les dones.
3. Adherir oficialment l'Ajuntament de Girona al Protocol de seguretat contra les
violències sexuals en entorns d'oci impulsat pel Departament d'Interior, i treballar
braç a braç amb el Departament per evitar casos d'impunitat i per ampliar l'àmbit
d'aplicació del Protocol.
4. Assegurar que tots els festivals i celebracions del municipi apliquen els protocols
de seguretat existents contra les violències masclistes, i garantir que totes les
campanyes destinades a la prevenció i la resposta d'aquestes conductes estan
dotades de la difusió i dels recursos humans professionals i recursos materials
necessaris.
5. Oferir formació específica i gratuïta sobre les diferents formes de violència
masclista a totes les entitats del municipi, per tal que puguin detectar i respondre
davant aquests casos tant a nivell intern com en el marc de la seva activitat pública.
6. Condemnar institucionalment tot episodi de violació denunciat a Catalunya,
convocant mobilitzacions unitàries des de l'Ajuntament.
7. Estudiar la possibilitat, com ja s'ha demanat des de diferents àmbits en el passat,
que l'Ajuntament es personi com a acusació particular contra els casos de violència
masclista.
8. Establir un espai de debat -ja sigui donant un impuls als òrgans existents o creant
una nova Taula municipal- on representants polítics, socials i tècnics, i també el
jovent del municipi, puguin fer un seguiment específic i regular de l'evolució de les
violències masclistes a la ciutat i del grau de compliment dels acords adoptats al
respecte, com també treballar futures propostes.
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9. Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, a l'Institut Català de
les Dones i al Consell Nacional de Dones de Catalunya."
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre
i amb el vistiplau l'alcaldessa presidenta.
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir

APROVAT

