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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PREMIÀ EN COMÚ PODEM PER 

INICIAR ACTUACIONS LEGALS D’OFICI EN ELS CASOS 

DE VIOLÈNCIES MASCLISTES AL MUNICIPI 

 
 
La violència contra les dones és una de les violacions dels drets humans més 

habitual. 

 

La violència de gènere a l’Estat Espanyol és una de les violacions dels drets humans 

més repetida de la societat i la que afecta un major nombre de persones. Milions de 

dones i nenes al món són víctimes de violència masclista per raó del seu gènere, i a 

l’Estat no som aliens a aquesta xacra. 
 

Des de l'1 de gener de 2003 fins al 17 de setembre de  2021, segons les dades 

oficials (https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/home.htm), 1113 dones 

han estat assassinades per les seves parelles o exparelles. Des que el 2013 es 

comptabilitzés també a les víctimes menors per la violència de gènere, han mort 42 

nenes i nens. L'any 2017 va ser el més mortal, amb 8 menors assassinats. A 

aquesta xifra caldria sumar altres morts de dones provocades per actes criminals 

comesos per homes diferents del company, no comptabilitzades en les 

estadístiques. 

 
Les dades conegudes llancen una realitat preocupant. L'Observatori del Consell 

General del Poder Judicial (https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-

Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--) indica que el 2020 es van presentar 

150.785 denúncies. Les persones jutjades van ser 18.598 de les quals 16.401 van 

ser condemnades. Si posem en relació aquestes condemnes amb el total de 

denúncies presentades, estem parlant de menys del 13%. En 2020 se’n van 

sol·licitar 35.860  ordres de protecció, però, el 29,5% van ser inadmeses o 

denegades (10.571). Al seu torn, aquest mateix any es va jutjar a 240 menors per 

delictes de violència. 
 
Xifres ocultes a la violència masclista a l’Estat Espanyol 

 
Però la violència de gènere està carregada de xifres ocultes. Segons la 

Macroenquesta de Violència contra la Dona 2019 
(https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/pdf/Principal

es_Resultados_Macroencuesta2019.pdf), el 21,3% de les dones de 16 i més anys que 

viuen a Espanya han patit violència física i el 13,7% han patit violència sexual al 

llarg de la seva vida. I el 13% de les dones han tingut por de la seva parella en 

algun moment. Si s'extrapola el percentatge a la població femenina d'aquesta edat, 

estaríem parlant de més de 2,5 milions de dones. 

 

Només el 2019, l’1,8% de les dones ha patit violència masclista, física o sexual i 

10,2% ha patit violència psicològica, control, humiliacions, assetjament, amenaces; 

aquest percentatge augmenta en les menors de quinze anys fins al 18,5%. 
 

Les autoritats s'emparen en la necessitat que les víctimes posin denúncia per 

intervenir, però Amnistia Internacional considera que, a més, cal avaluar i 

identificar tots els obstacles en la persecució d'aquest tipus de violència. Al llarg 

d'aquests anys, l'organització ha denunciat la persistència de múltiples obstacles 

per a la protecció i identificació de les dones i víctimes de violència de gènere. 
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El nostre municipi no és aliè a aquesta xacra, si comparem dades del partit judicial 

de Mataró l’any 2020  hi ha hagut 644 denúncies per violència masclista 
(https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/home.htm).; Més concretament, 

durant  l’any 2020, a Premià de Mar han estat ateses 24 dones víctimes de 

violència masclista 
(https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjAzMmUzNWUtMGYwYy00Y2ZlLTkxZWItMmIzMzI

2NGIxOTkyIiwidCI6IjNiOTQyN2RjLWQzMGUtNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMiOj

h9). 
Amb aquestes dades i amb l’increment de casos de violència masclista es fa 

imprescindible que TOTS/ES actuem amb determinació. És important que es facin 

campanyes de conscienciació; que ens manifestem per tal de mostrar el rebuig 

social a la violència, però hem d’anar més enllà i fer un pas endavant per denunciar 

aquests fets i donar un missatge molt clar als potencials agressors: La nostra 

societat és i serà contundent amb aquests fets aïllant i denunciant als agressors 

deixant ben clar que no tenen cabuda a la nostra societat. 

 
Mirar cap a un altre costat i no actuar, ens fa còmplices. 

 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment el grup municipal Premià en Comú Podem 

proposa els següents  

 
 
ACORDS: 

 
PRIMER 

 
En el cas que es produeixi qualsevol agressió o fet de violència masclista, aquest 

Ajuntament actuarà de forma activa contactant amb la víctima per tal de d’oferir 

suport jurídic, psicològic i de seguretat. 

 
SEGON 
  
En cada cas els serveis jurídics de l’Ajuntament estudiaran les actuacions jurídiques 

que es puguin emprendre, presentant-se com a acusació o instant a fiscalia a iniciar 

les actuacions pertinents. 

 

TERCER 
 
Intensificació dels tallers de sensibilització a instituts i escoles, centrats en les 

relacions tòxiques, violències masclistes i en els mecanismes adients per detectar-

les. Oferir aquests recursos formatius als pares per tal que ells siguin agents actius 

en la detecció de relacions tòxiques i abusives. 

 

QUART 

 
L’Ajuntament de Premià de Mar promourà una campanya de sensibilització a 

establiments públics i comerços fent un protocol per a la detecció de violències 

masclistes, així com la confecció de cartells en què s’assenyalin tots els 

comportaments abusius que conformen la violència masclista. 

 

CINQUÈ 

  
L’Ajuntament de Premià de Mar farà públics aquests acords amb tots els mitjans al 

seu abast per tal de donar màxima difusió a tota la ciutadania. 
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