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AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE LES CORTS 

El passat dilluns 25 de novembre, la ciutadania de Barcelona es va manifestar 
en contra de la violencia masclista demanant la seva eradicació i la complicitat 
de totes les administracions i agents socials per fer-ho possible. 

Novament es posa de manifest que la violencia contra les dones persisteix any 
rere any, en una societat que les situa en una posició de desigualtat, quan un 
52% de la població és reiteradament discriminada, violentada, violada i 
assassinada. 

Cada any, la consciencia ciutadana sobre la importancia de polítiques 
feministas en contra de la violencia masclista augmenta. Segons les dades 
elaboradas per l'lnstitut Catala de Dones, a les comarques de 
Barcelona, 16.957 dones van ser ateses a causa de la violencia masclista. A 
més, segons l'enquesta de violencia masclista, al llarg de la seva vida, el 57% 
de les barcelonines ha patit algun tipus de violencia i un 20% ha patit violencia 
sexual. Les últimes dades, que es corresponen a l'any 2016, fan referencia al 

· fet que un 2,3% de les dones han patit fets molt greus de violéncia i un 13,8% 
algun tipus de violencia. 

La violencia masclista no té ni tindra cabuda en la societat i el futur que volem, 
ni en la democracia que hem de con~olidar. Les dones han de poder viure en 
llibertat i igualtat d'oportunitats, sense que la seva vida estigui en perill pel 
simple fet de ser dones. Necessitem un estat que generi i aposti pels valors i 
les polrtiques feministas i que faci ús de totes les eines per acabar amb aquesta 
greu problematica. 

La ciutat de Barcelona ha d'assegurar i garantir que totes les polítiques de 
genere des de la diversitat de les dones i els diferents tipus de violencies, no 
siguin derogadas, contaminadas i eradicades per l'aparició i augment de partíts 
d'extrema dreta, masclistes i lgtbifóbics. 

De la mateixa manera, s'ha de garantir que els seus carrers, pares, places i 
avingudes siguin espais segurs i sense violencia masclista i sexual. 

És per aixo que, d'acord amb els articles 65 i 73 del Reglament Organic 
Municipal el Disbicte de Les Corts aprova la segUent: 
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

El Consell Plenari de Les Corts acorda: 

1. Manifestar el rebuig i condemna de qualsevol forma de violencia masclista, 
fet que representa una greu vulneració deis drets humans fonamentals. 

2. Instar al conjunt d'administracions a tramitar els pressupostos amb 
perspectiva de genere i garantir partides per la lluita contra la violencia 
masclista. 

3. Mostra el rebuig vers el discurs i els partits d'extrema dreta, que valen 
eliminar les polítiques de genere aixi com les lleis en contra de la violencia 
masclista. 

4. Crear vies d'informació, d'atenció i denúncia més properes al jovent, i vetllar 
pel compliment deis protocols d'atenció a les dones víctimes de violencia 
masclista í treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats i les 
entitats feministas. 

Javier de Eurasquin Marsa! 
Portaveu BcnxCanvi 

Xavier Cañigueral González 
Portaveu PP 


