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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 la eliminació de la violència contra les 

dones 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

En 2016, fins el mes de novembre han estat assassinades a l’Estat 

Espanyol 60 dones , de les quals  eren 3 d’Alacant, 1 de Castelló i  4 de 

Valencia, en total 8 al País Valencià. Malauradament aquesta xifra haurà 

quedat desfasada quan debatrem aquesta moció. 

L'Observatori de Violència de gènere del Consell General del Poder 

Judicial ha fet una seriosa advertència: els ajustaments són responsables que 

moltes dones retiren la denúncia, ja que es troben en una situació de 

desprotecció que l’actuació municipal podria compensar. La implicació 

responsable dels ajuntaments en les polítiques d’igualtat és fonamental per 

evitar les situacions de risc de moltes dones. És per això que malgrat les 

declaracions de rebuig, hem de ser conscients que aquesta violència també és 

exercida des de les mateixes institucions quan abandonen el deure a garantir el 

dret a una vida digna de tota la ciutadania, de totes les ciutadanes. 

És especialment preocupant el grau de presència de la violència contra 

les dones entre joves i adolescents, que mantenen perfils de submissió i cels, i 

ens indica  que no estem anant per on cal en educació i prevenció.  

           Davant aquesta situació, seria desitjable que aquest Ajuntament 

declarara la seua voluntat de fer de la prevenció i la eradicació, de les 

violències masclistes i la desigualtat, una política prioritària i transversal, que 

impregnara totes les polítiques desenvolupades a través de les seues 

regidories.  

  

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

El Ple de l’Ajuntament de Torrent insta el Govern Municipal perquè: 

1. L’Ajuntament de Torrent es comprometa  a dissenyar estratègies d’actuació 

i elaborar els pressupostos municipals amb perspectiva de gènere, i això pel 

que fa a la violència contra les dones vol dir, 
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a) Conèixer la realitat local respecte dels maltractaments, per detectar 

on cal actuar i on cal previndre. 

b)  Facilitar, a través dels mitjans públics dels quals disposa, tot tipus de 

campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les 

desigualtats entre dones i homes i de la violència masclista. 

c) Introduïsca entre les prioritats municipals la protecció i assistència a 

les dones que pateixen violència de gènere. 

d) Desenvolupe estratègies de prevenció i accions contra la violència de 

gènere des dels àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral, sanitari, 

d’assistència social, dins les competències municipals i tenir-ho com 

a criteri transversal en qualsevol activitat municipal. 

e) Contracte els serveis d’una advocada especialitzada en violència de 

gènere i d’una orientadora professional  i insertora laboral.  

f) Que Nous Espais cedisca  6 pisos a la Casa de la Dona per poder 

ajudar en habitatge  a dones víctimes de violència de gènere que 

tinguen menor a càrrec seu i, en cas que no poguera ser en tot o en 

part, que l’Ajuntament assumisca  les despeses d’aquest lloguer.  

g) Dote, els apartats anteriors d’aquest punt primer, en les partides 

corresponents del proper pressupost municipal  per al 2017. 

 

2. Aquest Ajuntament es comprometa a no subvencionar cap tipus d’actes als 

quals l’entitat organitzadora utilitze com a reclam publicitari el cos de les 

dones de forma sexista.  

 

3. Dissenyar d’un pla d’acció específic per a la prevenció i eradicació de la 

violència de gènere en la adolescència, amb els valors de la coeducació, la 

cooperació i el respecte a la diversitat afectivo-sexual, i que ha de constar 

d’objectius, accions i calendari, amb la voluntat d’involucrar i dinamitzar 

amplis sectors socials i ha de ser convenientment dotat als pressupostos 

municipals del 2017. 

 

Torrent a 17 de Novembre de 2016 

 

 

 

Sr Alcalde President de la corporació local de Torrent 

 


