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Moció 7.7.
CP 19-11-2021

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN MOTIU DEL 25 DE
NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
CONTRA LES DONES.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Cada 25 de novembre, el grup municipal socialista se suma a la commemoració del
Dia Internacional contra la Violència contra les Dones. Compartim el dolor de totes
dones que sofreixen violència, de les seves filles i fills, mares, pares familiars i amics.
A elles dirigim tot el nostre suport, la convicció que lluitem per la més justa de les
causes i el nostre compromís de no deixar d'avançar fins a erradicar de la nostra
societat la violència masclista. Sabem que el camí serà llarg, però això només fa més
urgent que estrenyem el pas i que continuem avançant.
Des de 2003, han estat assassinades 1.117 dones i 44 nenes i nens. Des de 2019 s'han
interposat 1.743.680 denúncies per violència de gènere i 452.095 ordres de
protecció. 652.795 dones han rebut el suport dels Cossos i Forces de Seguretat a
través del Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere
VIOGEN. Segons les dades de la "macroenquesta de violència contra la dona" el
34,2% de les dones han sofert violència per part de les seves parelles o exparelles.
El 47,2% no han denunciat ni han utilitzat els serveis públics d'ajuda. Les xifres
augmenten quan ens referim a les dones joves. Darrere de la fredor de cada xifra i
cada percentatge està la vida d'una dona.
No podem resignar-nos al fet que s'assumeixi com a normalitat la tragèdia
dolorosament quotidiana de la violència masclista perquè no és un destí escrit en
pedra sinó el resultat, tal com assenyala Nacions Unides, d'"unes relacions de poder
desiguals entre dones i homes que persisteix com una crisi silenciosa".
Com cada 25 de novembre les i els socialistes alcem la veu contra aquest silenci.
Sumem la nostra paraula a la de milions de dones i homes que en tot el planeta diuen
prou i reafirmem aquest compromís també amb fets. Des del Partit Socialista vam
impulsar el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, la Llei orgànica 1/2004, de
28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, que
va suposar el reconeixement que existeix un tipus específic de violència, la violència
que s'exerceix contra les dones pel fet de ser dones i va suposar un canvi complet de
perspectiva àmpliament demandada pel moviment feminista.
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Amb el Reial decret llei de mesures urgents per al desenvolupament del Pacte
d'Estat contra la violència de gènere, es van abordar els canvis legislatius necessaris
per a ampliar la protecció de les víctimes i les seves filles i fills. Durant la crisi de la
COVID-19 es van posar a la disposició de les administracions els fons per a prevenir
i combatre la violència de gènere i vam posar en el centre de la resposta a la
pandèmia la prevenció i l'aplicació de les mesures necessàries per a lluitar contra la
violència de gènere considerant l'atenció a les víctimes de la violència de gènere
servei essencial.
La igualtat de gènere és un dels quatre eixos principals del "Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència" que està liderat el Govern d'Espanya i la lluita contra la
violència masclista tindrà un paper prioritari en aquest procés. Perquè no pot haverhi recuperació sense la igualtat de dones i homes i perquè una societat democràtica
no suporta que les dones visquin violentades, amenaçades o amb por.
Gens d'interès partidista ha d'estar per sobre de la lluita contra una violència que
suma cada dia dolor i injustícia i que ens avergonyeix com a societat. Per això, i
seguint el camí marcat pel Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere hem actuat
sempre des de la responsabilitat que implica fer front a un problema majúscul que
té la nostra societat, buscant l'acord entre les diferents forces i sumant voluntats. El
Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere complirà la seva vigència l'any vinent. El
Partit Socialista considera que és el moment de conèixer l'impacte que ha tingut el
Pacte en la nostra societat. És el moment d'avaluar, renovar i actualitzar el
compromís contra la violència de gènere en el Congrés dels Diputats, tornant a
sumar el consens més gran possible perquè la violència de gènere continuï sent una
qüestió d'Estat, que concerneix a tots els partits polítics. És el moment de millorar
la coordinació de les diferents administracions en la lluita contra la violència de
gènere, així com dotar aquesta tasca amb el finançament adequat a través de les
Comunitats Autònomes, Ajuntaments, però també, a través de les organitzacions
feministes de la societat civil expertes en la lluita contra la violència de gènere.
En compliment amb el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, el Partit Socialista
considera que els diferents tipus de violència que sofreixen les dones requereixen
lleis específiques i integrals per a adequar la necessitat d'intervenció i de protecció
a cada tipus de violència. És urgent l'aprovació de la Llei orgànica de Garantia de la
Llibertat Sexual, la coneguda com a Llei de "només el Sí és un Sí", perquè el
consentiment de la dona sigui l'aspecte fonamental sobre el qual es configuren els
delictes contra la llibertat sexual.
Considerem que s'ha d'avançar cap a un nou marc legislatiu orientat cap a l'abolició
de la prostitució. La tracta amb finalitats d'explotació sexual no pot deslligar-se de
la prostitució. Són dues cares d'una mateixa realitat, ja que el tràfic de dones i nenes
amb finalitats d'explotació sexual existeix perquè hi ha demanda de dones i nenes
per a la prostitució. L'explotació sexual és la forma més terrible de violència contra
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les dones. El Partit Socialista anhela una societat on les dones i les nenes no siguin
prostituïdes, volem construir una societat on els cossos de les dones i nenes no
siguin objectes de consum. El nostre model de societat és un on homes i dones són
iguals i lliures i aquesta idea és incompatible amb la prostitució i el tràfic d'éssers
humans. No podem oblidar que la prostitució no és un problema de les dones, sinó
de qualitat democràtica.
La violència de contra les dones és incompatible amb una societat plenament
democràtica. Garantir la llibertat, la seguretat i la vida de les dones i protegir les
víctimes no és una opció, és una obligació democràtica. La violència masclista ens
interpel·la i les administracions locals, autonòmiques i estatal hem de combatre-la
amb tots els mitjans al nostre abast.
En l'àmbit de les nostres competències desenvolupem un paper fonamental en la
prevenció, així com en la informació, assessorament, protecció i acompanyament a
les dones víctimes i les seves filles i fills.
A tal efecte, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Tarragona els següents ACORDS:
PRIMER.- Ratificar el compromís ferm de l'Ajuntament de Tarragona amb els drets
de les dones, l'erradicació de qualsevol mena de violència masclista i combatre
qualsevol discurs negacionista i posicionament polític que negui de la violència de
gènere o rebutgi les polítiques públiques enfocades a la seva total erradicació.
SEGON.- Impulsar i/o reforçar les mesures contingudes en la Llei orgànica 1/2004,
de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere
i en el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere en el marc de les competències
locals/autonòmiques, així com el seu seguiment.
TERCER.- Instar el Govern d'Espanya a l'actualització i renovació del Pacte d'Estat
contra la Violència de Gènere en Corts Generals per a buscar el consens més gran
polític i social.
QUART.- Dotar dels recursos econòmics i agents especialitzats els instruments de
lluita contra totes les formes de violència contra les dones.
CINQUÈ.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern d'Espanya a
millorar la coordinació institucional per a garantir que els Fons del Pacte d'Estat
contra la Violència de Gènere s'implementin de la manera més òptima.
SISÈ.- Impulsar en el marc de les competències Locals/Autonòmiques que les
polítiques públiques en matèria de serveis socials, sanitat, seguretat i igualtat
tinguin també com a objectiu l'abolició de la prostitució.
SETÈ.- Instar el Govern d'Espanya a impulsar un marc normatiu orientat a l'abolició
de la prostitució.
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VUITÈ.- Col·laborar amb les associacions de la societat civil que lluiten contra la
violència masclista i treballen per la igualtat d'homes i dones.
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NOVÈ.- Rebutjar totes les formes de violència contra les dones i manifestar el nostre
compromís amb les víctimes.
DESÈ.- Traslladar l’aprovació d’aquests acords al Departament d’Igualtat de
l’Ajuntament de Tarragona, al Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat
de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones, a la Delegació del Govern de l’Estat
contra la violència de gènere i al Ministeri d’Igualtat del Govern d’Espanya.
Tarragona, 10 de novembre de 2021
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5.2 Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i
nenes en els àmbits públic i privat, inclosos el tràfic i l’explotació
sexual, així com altres tipus d’explotació.

