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Pau Alabajos Ferrer, portaveu del grup municipal de Compromís per Torrent, 

s’adreça al Ple de la Corporació, per a presentar, per al seu debat, i si escau 

aprovació, la següent moció  

 

PER A LA MILLORA LEGAL DE LES CONDICIONS DE VIDA DE LES 

DONES QUE PATIXEN MALTRACTAMENT, DISCRIMINACIÓ I 

PERSECUCIÓ. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l'Assemblea 

General de l'ONU va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de 

l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Una data que ha de servir, per a 

la reflexió per part de tota la societat, però també per a la renovació dels 

esforços per part de totes les institucions polítiques i socials, per lluitar contra 

aquesta xacra. 

Els assassinats conformen la màxima representació de les formes de 

violència masclista que continuen sotmetent les dones en tots els àmbits de la 

seua vida, i que representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets 

humans de dones i xiquetes, més de la meitat de la població. Aquestes 

violències tenen el seu origen i nucli en la pervivència d’un sistema social  

heteropatriarcal, present a totes les estructures de la societat, que no considera 

la igualtat un autèntic dret de les dones. L’expressa a les lleis escrites mentre 

que a la vida real manté rols i responsabilitats diferenciats, resta credibilitat i 

autoritat a les dones, cosifica el seu cos i consolida pautes culturals que 

transmeten i reprodueixen estereotips que posen l’accent en les 

responsabilitats i culpabilitats de les dones, que sobrevalora el que és 

considerat masculí i devalua i invisibilitza el que és  considerat femení. 

Presenta com a normal que és la seua responsabilitat cuidar dels altres, que el 

seu treball és de menys qualitat, que moltes agressions es deuen al 

comportament d’elles i que les institucions, la societats o la seua parella tenen 

dret de decidir per elles. No es tracta de sexe fort i sexe dèbil, i és tot això el 

que fa vulnerables les dones. 

Malgrat les reiterades declaracions en contra d’aquesta violència, els 

assassinats que se’n deriven no disminueixen, així com tampoc les xifres de les 

agressions que tenen consideració de delicte penal. És necessari que les 

institucions públiques manifesten el seu rebuig a la violència cap a les dones i 
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que les seues declaracions es facen realitat cada dia amb la coherència de les 

accions. 

Segons l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, a l’Estat 

Espanyol  més d’una de cada cinc dones majors de 15 anys (22%) ha patit 

violència física o sexual per part de la seua parella i menys d’una cinquena part 

ho ha denunciat. La violència masclista és la primera causa de mort prematura 

entre les dones, el masclisme mata i ha de ser una qüestió política de primer 

ordre. 

També és especialment preocupant la situació internacional que obliga a 

migracions i desplaçaments per motius econòmics i per persecucions i 

conflictes bèl•lics, deixant en aquestos processos les xiquetes i dones en 

situacions gravíssimes d’exposició a patir violències. 

 

Per tot l’exposat, elevem al ple les següents propostes D’ACORD: 

El ple de l’Ajuntament de Torrent: 

1. Farà arribar a les diverses administracions de la Generalitat i de l’Estat la 

nostra preocupació per l’abandonament d’actuacions públiques per protegir 

les víctimes de la violència de gènere i demanarà que consideren la 

violència de gènere un tema d’Estat, d’entre els problemes més greus i 

urgents a resoldre. Que assignen els recursos pressupostaris adients 

perquè la lluita siga efectiva i que aquestos no poden ser disminuïts per cap 

motiu, ja que amb la situació de crisi que pateix la nostra societat la 

vulnerabilitat de les dones augmenta i es fan més necessaris encara.  

2. Exigix els Governs que apliquen i desenvolupen la Llei Integral de Mesures 

de Protecció Contra la Violència de Gènere (BOE 1/2004) i la Llei Integral 

contra la violència sobre la Dona (DGV 7/2012), que siguen dotades 

convenientment així com avaluades, que es publiquen dades, les 

actuacions i les conclusions. 

3. Demana al Govern de l’Estat que  es desenvolupe i implemente el Conveni 

d'Istanbul i el compliment de les recomanacions de la CEDAW.  

4. Insta al Govern de l’Estat i la Generalitat Valenciana a reformar les seues 

lleis i reglaments perquè estiguen reflectides totes les formes de violència 

contra les dones. 

5. Insta al Govern de l’Estat a eliminar les traves a les dones migrants en 

situació irregular perquè puguen accedir a les mesures d’atenció integral i 

protecció efectiva contra la violència de gènere i que es faça efectiva la 

possibilitat de rebre asil o refugi polític per motius de persecució per 

violència masclista, opció sexual i d’identitat de gènere. 
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6. Reivindica les competències municipals en matèria d’igualtat, prevenció i 

ajuda contra la violència de gènere i manifesta la seua oposició a la 

pretensió del Govern de l’Estat de buidar d’atribucions els ajuntaments, a 

més d’exigir-li el finançament necessari. 

 

 

Torrent a 17 de Novembre de 2016 

 

 

 

Sr Alcalde President de la corporació local de Torrent 

 

 


