
Moció Partit dels Socialistes de Catalunya - Units per Premià de Mar - CP sobre la 

necessitat de la creació d’un espai de la dona. 

 

ANTECEDENTS 

 

Al llarg de la història hem vist com dones transgressores i protagonistes de les seves vides 

han sigut amagades i menystingudes per la societat. Personatges reals i de ficció ens 

regalaren les seves fites però també ens recorden que la injustícia vers les dones és antiga. 

 

Els llibres de text escolars impulsen als homes conqueridors i mai ens preguntem si hi va 

haver alguna dona entre els aventurers. La primera premiada pel Nobel de Física, Marie 

Curie, va haver de començar els seus estudis superiors de manera clandestina pel fet de 

ser dona. En els nostres dies la discriminació no ha desaparegut només que les formes i 

maneres han canviat. El progrés social també ha portat nous mecanismes per controlar i 

violentar, de manera que la dimensió pràctica s'ha modificat però el seu rerefons segueix 

perpetuant-se generacionalment, a tot això es sumen les dificultats imposades per poder 

conciliar la vida laboral i la personal. 

 

Rosalía Rodríguez, professora de Sociologia a la Universitat de Les Palmes de Gran 

Canària i experta en matèria de gènere, reconeix que: "la discriminació positiva serà 

necessària mentre als homes se'ls suposi i les dones hagin de demostrar-ho".  

 

La discriminació laboral és un fet creixent, les dones pateixen una major taxa d'atur que 

els homes, els treballs més precaris són per a elles i lluny d'assolir la paritat, la bretxa 

salarial s'accentua. 

 

Per ser víctima només cal ser dona. Davant la situació actual d’augment de la  violència 

masclista, tots hem de lluitar per enfortir les polítiques d'igualtat, dotant-les d’un primer 

pla de visibilitat. No oblidem que el control també és una forma més de violència que 

porta al micromasclisme, cosa que s'està incrementant als nostres adolescents i joves, la 

cultura del consumisme i la publicitat afavoreixen la cosificació de la dona oferint-la com 

un simple cos. Des de petites hi ha nenes que pateixen insults pel seu físic o les comparen 

amb altres companyes. Això també és una forma de violència i cal recordar que la dona 

no és un cos. 

 

És per tot això i donat que la Regidoria d'Igualtat està dins de la cartera de Serveis Socials 

que  des del nostre partit proposem els següents acords: 

 

PRIMER.- Que l'Ajuntament de Premià de Mar faci visible a la Dona dins del nostre 

municipi, creant L'ESPAI o CASA DE LA DONA, el qual promogui entre d’altres coses 

la prevenció de la violència masclista i educació en igualtat de gènere millorant la 

intervenció i posant a l'abast de les ciutadanes afectades els recursos necessaris per tenir 

una vida digna, amb la participació de professionals multidisciplinaris com ara psicòlegs, 



especialistes en educació sexual i reproductiva, advocats i assistents socials entre d’altres, 

coordinats en tot moment amb els Serveis Socials del Municipi. 

 

SEGON.- Recuperar i condicionar un espai municipal per poder executar totes les tasques 

anteriorment descrites i altres que es consideri important desenvolupar.  

 

TERCER.- Centralitzar tot el que tingui relació amb la Dona en  aquest espai. 

 

QUART.- Que l'Ajuntament s'encarregui de visibilitzar totes les dates relacionades amb 

la dona: 8 de Març, 17 de Maig (dia internacional contra LGTBI-fòbia), 28 de Maig (Dia 

d'acció per la slaut de les dones), 25 de Novembre (Dia Internacional per l'eliminació de 

la violència vers les dones). 


