
MOCIÓ DE LA CUP PER UNA DEMARCACIÓ LLIURE DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I A FAVOR DE LA 

IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

 

La violència de gènere no és un problema que afecti exclusivament l’àmbit privat. Al contrari, 

es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent en la nostra societat, 

desigualtat basada en els encara arrelats valors patriarcals de la societat. Es tracta d’una 

violència que es dirigeix a les dones pel sol fet de ser-ho, per ser considerades pels seus 

agressors possessions pròpies sense els drets mínims d’igualtat, llibertat, respecte i capacitats 

de decisió.  

L’article 2 de la Declaració dels Drets Humans diu que tos els éssers humans som iguals, sense 

distinció per motius de sexe, de raça, color, idioma, religió, opinió política o de qualsevol altra 

naturalesa. 

 

Cada any continuen sent assassinades dones pel fet de ser dones: l’any 2015 van ser 

assassinades 42 dones als Països Catalans, i des de l’1 de gener del 2016 fins a dia d’avui, s’han 

atès més de 12.000 víctimes al Principat de Catalunya (1.345 a la demarcació de Girona).  

 

Les dones assassinades són la part més visible d’una estructuració social patriarcal on la 

violència masclista continua sent, en gran part, un exercici avalat per les institucions socials. Ja 

sigui per omissió o per reproducció d’unes dinàmiques patriarcals. 

 

La violència masclista, en les seves diferents expressions, continua sent una realitat en l’àmbit 

laboral, en l’àmbit de la parella, en l’àmbit polític, en la publicitat, àmbit musical i en molts 

altres àmbits de la vida quotidiana. No serà possible assolir la llibertat plena de la societat si no 

l’assoleixen també les dones. 

 

I pensem que l’educació és la millor manera per prevenir i aturar la violència masclista i l’aposta 

de futur que pot capgirar el model patriarcal.  

 

Atès que el Ple de la Diputació de Girona, en data de 19 de maig de 2009, va aprovar 

l’elaboració del Pla d’Igualtat d’Oportunitats amb l’objectiu de promoure la igualtat 

d’oportunitats entre dones i homes dins de l’àmbit laboral de la Diputació. I atès que moltes de 

les recomanacions no s’han dut a terme.  

 

Per tot l’exposat anteriorment, proposem proposem al Ple de la Diputació de Girona els 

següents ACORDS: 

 

PRIMER- Incrementar recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència de gènere en 

tots els nivells institucionals, especialment el món local, tenint present que la dura i llarga crisi 

que patim ha posat moltes dones en situacions d’extrema vulnerabilitat. 

 

SEGON- Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere i enfortint la 

detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles menors. 



 

TERCER- Impulsar el desplegament i l’aplicació de la Llei de Mesures de protecció integral 

contra la violència de gènere. 

 

QUART- Constituir de nou la Comissió d’Igualtat d’Oportunitats de la Diputació de Girona per 

fer un seguiment de la implementació d’actuacions positives i correctores que s’havien 

d’adoptar des de la Diputació i ens que en depenen, per tal de millorar la gestió dels recursos 

humans en termes d’igualtat d’oportunitats.  

 

CINQUÈ- Actualitzar el Pla d’igualtat de la Diputació de Girona per poder desplegar-ne les 

accions a partir del primer semestre del 2017 i garantir la perspectiva de gènere i LGTBI en 

l’elaboració i aplicació de les polítiques que es duguin a terme, atenent a l’empoderament de 

les dones i les desigualtats de gènere.  

 

 

 


