
 
 

Moció per erradicar les violències masclistes. 

Educar en igualtat. 

 

L’objectiu d’erradicar les violències masclistes passa sí o sí per enfocar 

correctament la seva arrel, el masclisme, el conjunt d'idees, actituds i 

pràctiques que ens desiguala a homes i dones. 

És bàsic aprendre a identificar el masclisme i la seva violència, que ens 

envolta i ens creua la vida, les possibilitats i les relacions. Identificar, 

per després crear estratègies per desarrelar-lo dels imaginaris i les 

pràctiques de totes i tots nosaltres i, en definitiva, de tota l’estructura 

social. 

S’anomena coeducació a l’acció educadora que valora indistintament 

l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultural de les dones i els 

homes, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes i androcèntrics, 

ni actituds discriminatòries, per tal d’aconseguir l’objectiu de construir 

una societat sense subordinacions culturals i socials entre dones i 

homes.  

El capítol 4 de la llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 

erradicar la violència masclista, regula l’actuació de les polítiques 

públiques en matèria educativa incorporant-hi la coeducació com a 

element fonamental en la prevenció de la violència masclista.  

I és que la coeducació és una eina bàsica per construir un nou model 

de ciutadania. Comporta potenciar la igualtat real i l’eliminació de tota 

mena de discriminació per raó de sexe, així com la integració de forma 

explícita i amb continguts d’aprenentatge de la perspectiva de gènere. 

Si bé el sistema educatiu és competència de la Generalitat de 

Catalunya, els Ajuntaments tenen responsabilitat directa en la 

prevenció de la violència masclista, i per tant la col·laboració ha de ser 

absoluta i proactiva. 

Prenent com a base les responsabilitats establertes en el Conveni 

d'Istanbul i la Recomanació General núm 35 del Comitè CEDAW de 

Nacions Unides, són diverses les obligacions i responsabilitats que 

recauen sobre els ens locals en el marc de les seves competències.  

https://www.parlament.cat/document/nom/TL75.pdf
https://www.parlament.cat/document/nom/TL75.pdf


 
I una primera obligació específica enfront de les violències masclistes 

és la prevenció. Seguint el que estableix el Conveni d'Istanbul, les 

administracions locals haurien de desplegar diverses actuacions, entre 

elles la col·laboració amb les comunitats autònomes per a impulsar en 

l'àmbit local programes d'educació dirigits a transformar les arrels de 

les violències masclistes en tot el cicle de l'ensenyament reglat i no 

reglat. Això va des del treball sobre masculinitats no violentes, a 

educació afectiva i sexual, a processos d’empoderament per a les 

noies, a la lluita per desnaturalitzar els estereotips i rols basats en el 

gènere. 

 

Apel·lant doncs a l’obligació municipal envers la prevenció de 

les violències masclistes, el grup municipal de Premià en Comú 

Podem proposem l’adopció dels acords següents: 

Primer: Oferir a tots el centres i espais educatius de Premià, públics i 

privats, d’educació reglada i no reglada, de totes les etapes educatives 

des de bressol fins a escola d’adults i adultes, així com a les AFA i a tot 

espai organitzat al voltant de la criança, la infància i la joventut, amb 

col·laboració de la taula municipal de gènere: 

- Formació per qui educa. Formació especialitzada per a qui educa, que 

els ajudi a assegurar una educació no sexista, a desplegar eines per a 

la coeducació; formació que es podria allargar o repetir segons 

necessitats i demandes.  

- Suport per elaborar plans d’igualtat intern en tots aquells centres 

educatius que no en disposin i estiguin interessats, i a través d’aquest, 

la possibilitat de fer la diagnosi i les propostes de millorar, des dels 

espais - aules, redisseny de patis, carrers que envolten l’escola,... – 

als continguts – assignatures, materials, dinàmiques,... – a 

l’organització del centre o als protocols i circuits que cal tenir per fer 

front a casos de violència masclista, entre d’altres.  

- Una maleta coeducativa. Oferta de materials, jocs coeducatius, 

contes i novel·les i films i recursos de tota mena que puguin ajudar a 

planificar activitats amb els infants i joves encaminades a la prevenció 

de la violència de gènere. 

- Suport. Un canal de contacte habitual amb una referent de les 

polítiques d’igualtat de l’Ajuntament que pugui oferir assessorament i 



 
acompanyament al professorat o referent educatiu per a lidiar amb 

situacions de conflicte, violència de gènere o dinàmiques sexistes que 

es produeixen al centre educatiu o que es detectin des del centre. 

- Tallers. El finançament de tallers de sensibilització i canvi en les 

dinàmiques de gènere, com per exemple els que s’inclouen dins el 

programa Trenquem el silenci, de la Plataforma Unitària contra les 

Violències de Gènere. Subratllar la necessitat específica d’educació 

sexual. També en diversitat afectiva i sexual. I el treball específic a fer 

amb els nois. Aquests tallers han de ser habituals, sistemàtics, repetits 

en el temps, i ben travats dins l’aula per a que tinguin impacte sobre 

la quotidianitat. 

Segon: Informar d’aquest acord: a la taula de gènere, a tots el centres 

i espais educatius de Premià, públics i privats, d’educació reglada i no 

reglada, de totes les etapes educatives i a tot espai organitzat al voltant 

de la criança, la infància i la joventut. 

 

Premià de Mar, 4 de novembre de 2020. 

 

Elena Martín Díaz 

Portaveu de Premià en Comú Podem 

http://www.violenciadegenere.org/projecte/trenquem-el-silenci
http://www.violenciadegenere.org/
http://www.violenciadegenere.org/

