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MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.
Atès que el proper 25 de novembre es commemora el Dia internacional per a l'eliminació de
la violència contra les dones.
Atès el compromís d'aquest consistori i d'aquesta ciutat envers l'eradicació de les violències
masclistes.
El Ple, a proposta del grup polític municipal Socialista, amb l’adhesió dels grups polítics
municipals de Ciutadans, ICV-EUiA-PIRATES-E, Partit Popular i CiU, acorda:
PRIMER.- Aprovar el manifest “L’Hospitalet contra la violència envers les dones” per a que
sigui llegit en els diversos actos reivindicatius que es produeixin a la ciutat:
“L’Hospitalet contra la violència envers les dones”
En el marc de la commemoració del 25 de novembre, Dia internacional per a l'eliminació de
la violència contra les dones, el present manifest vol recordar, en primer lloc, les dones i
menors que aquest any han estat assassinades i assassinats a causa de la violència
masclista. No podem ignorar que està sent un any terrible i que les estadístiques no donen
la mesura real de la crueltat que suposa cada assassinat.
No obstant això, podem dir que 2018 és un any d'esperança pels drets humans i la igualtat
de dones i homes. Ho és per la presència massiva als carrers el 8 de març d'una nova
onada del moviment feminista combatiu i ple de vitalitat. Ho és per la reacció ciutadana a la
sentència incomprensible de la manada. Ho és també per la consolidació a nivell mundial del
moviment de denúncia contra les agressions sexuals i l'assetjament sexual "Me Too".
Un moviment feminista que ha permès que un malestar personal que es vivia amb por,
vergonya i culpa, es convertís en polític, que ha obligat a les societats patriarcals i
masclistes a deixar de mirar a una altra banda i a més ha estat capaç d'adaptar-se a cada
país a diferents reivindicacions. El nostre s'ha focalitzat en contra de les agressions sexuals,
permetent les dones treure la por a cridar PROU, "de camí a casa vull ser lliure no valenta",
fent trontollar la impunitat en què els agressors sexuals s'han mogut històricament.
Així i tot, és de vital importància no minimitzar la reacció de sectors ultraconservadors que
també a nivell mundial intenten contrarestar, quan no revertir, moltes de les victòries dels
moviments feministes. Una d’aquestes fites són els protocols contra les agressions sexistes
en les festes populars, una mostra d'un canvi de cultura profund que situa la llibertat sexual
de les dones al centre de la reivindicació social i les polítiques d'igualtat municipals.
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L’Ajuntament de L’Hospitalet es referma en el seu compromís de continuar treballant contra
el masclisme junt amb el teixit associatiu i amb la ciutadania en general, creant un context
social i cultural que rebutgi la violència sexista. En aquest sentit, hem de fer esment a la
campanya de sensibilització i difusió sota el lema “L’H fa el pas”, que ha portat un PUNT
VIOLETA a cadascuna de les festes majors dels diferents barris de la ciutat durant l’any
2018, una campanya que ha precedit la implementació del PROTOCOL CONTRA LES
AGRESSIONS SEXISTES a les festes majors i altres esdeveniments, donant compliment a
la moció de 27 de setembre de 2016 del Ple de l’Ajuntament.
La història ens ensenya que els canvis socials mai són continus ni lineals. Ens ensenya que
cada meta aconseguida té un risc de regressió, que un cop assolit un dret caldrà seguir
defensant-lo cada dia perquè segueixi sent efectiu.
L’Ajuntament entén el protocol contra les agressions sexistes com una eina de prevenció i
actuació important en el context de les polítiques d’igualtat, juntament amb l’atenció a les
víctimes i amb el conjunt d’actuacions adreçades a la sensibilització, la prevenció i la
intervenció contra la violència masclista.
Hi ha mols espais on han d’intervenir les polítiques públiques d’igualtat perquè,
malauradament, la violència masclista se segueix expressant de maneres molt diferents a
les nostres societats.
La violència masclista s’expressa mitjançant la prostitució convertida inclús en via de
desenvolupament per a alguns països, ho fa en la pornografia, part fonamental de la
indústria del sexe, i mecanisme principal de socialització masculina que difon missatges
brutals de violència contra les dones. Hem de destacar aquí, que la nostra ciutat, juntament
amb el moviment democràtic de dones, pertany a la xarxa estatal de municipis lliures de
tracta i contra el tràfic de dones i menors per a l'explotació sexual.
El camí és llarg, ho sabem. De vegades semblarà que anem cap enrere, o que no avancem
suficient. Davant els moviments involucionistes en contra dels drets de les dones, només hi
ha un camí: reforçar les polítiques que donen fortalesa a aquests drets, ampliar-los i
aprofundir-los.
En aquest sentit, manifestem el nostre compromís per continuar lluitant contra les violències
des de la prevenció, la sensibilització, la conscienciació, i l’atenció a les dones agredides per
la violència masclista.
Tothom ens hem d’implicar de forma activa en la cerca i la construcció d'un municipi lliure de
violències sexistes, fent visible el fet que la violència de gènere no pertany a l'àmbit privat,
sinó que és un problema de tota la societat.
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SEGON.- TRASLLADAR l’acord anterior a les entitats feministes i grups de dones de la
ciutat i a les entitats del Consell de Ciutat.

Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
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