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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PREMIÀ EN COMÚ PODEM ARRAN 

DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA 

VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES. 

Les violències masclistes són en plural i van molt més enllà del context de la parella o 

de les exparelles. Així ho ve reclamant històricament el moviment feminista i així ho 

reconeixen de manera oficial les institucions arreu de l'Estat des d'enguany i per primera 

vegada en el món gràcies al Ministeri d'Igualtat, que ha impulsat la posada en marxa 

aquest 2022 d'un nou mecanisme per a la comptabilització de tots els feminicidis. Això 

vol dir que ara es nomenen i tenen en compte tots els assassinats masclistes, també els 

feminicidis familiars, els sexuals, els socials i els vicaris. Ateses aquestes noves 

categories, entre els mesos de gener i juny de 2022, van ser assassinades fora de l'àmbit 

de la parella o exparella un total de 19 dones (que se sumen a les 34 assassinades pels 

seus marits, nuvis o ex-xicots), corresponent el 58% d'elles a feminicidis familiars i sent 

que en el 100% els casos els agressors eren coneguts de les víctimes que, a més, eren 

en un 57% majors de seixanta anys. 

Aquestes primeres dades no fan sinó revelar que la relació de les dones amb la violència 

és un continu al llarg de tota la seva vida, confirmant-se així la principal conclusió de la 

macroenquesta de Violència contra la Dona realitzada amb les dades recollides durant 

l'any previ a l'esclat de la pandèmia: la violència masclista no és una violència episòdica, 

és una violència estructural. I és que, segons els resultats de l'estudi desenvolupat per 

la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere, a Espanya, una de cada dues 

dones ha sofert violència pel fet de ser-ho. En concret, fora de l'àmbit de la parella o 

exparella, del total d'enquestades de 16 o més anys, el 6,5% va afirmar haver sofert 

alguna vegada violència sexual, el 13,4% violència física i el 40,4% assetjament. I si 

mirem als casos en els quals la víctima manté o ha mantingut una relació, les dades no 

són menys preocupants: el 14,2% de les preguntades ha sofert violència física o sexual 

d'alguna parella, actual o passada, i el 96,9% d'elles manifesten haver sofert també 

algun tipus de violència psicològica o econòmica. Com a última conseqüència de tota 

aquesta violència, el número d'assassinades: 1.164 des de 2003, quan es van començar 

a recopilar dades. A més, des de 2013, la violència masclista ha deixat a 361 menors 

orfes a Espanya. 

Amb l'arribada de la Covid-19 i, especialment, arran de les mesures de confinament 

estricte de l'inici de la crisi, es va fer evident el desemparament de les víctimes de 

violència masclista, que no sols van haver de conviure tancades durant setmanes amb 

els seus maltractadors, sinó que es van veure desprotegides a compte del col·lapse dels 

serveis jurídics, socials i sanitaris que ja estaven precaritzades abans, però que es van 
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retallar amb aquest pretext. Avui, superada la pitjor part de la pandèmia, a Espanya, 

més de 42.600 dones viuen amb protecció policial de risc per violència de gènere, 

gairebé un 18% més que fa un any. Quant als casos actius en Viogen, el sistema de 

protecció de les víctimes d'aquesta violència, freguen ja els 74.500, prop d'un 11% més 

que en 2021. Segons els informes elaborats pel Ministeri d'Igualtat a través de la 

Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, han augmentat també les 

instal·lacions de polseres telemàtiques de seguiment de les mesures d'allunyament en 

l'àmbit d'aquesta violència, sent ja més de 2.900, un 20% més que fa un any. I quant al 

servei telefònic d'atenció i protecció per a víctimes de violència de gènere (Atenpro), el 

nombre d'usuàries actives també ha crescut, sent ja de gairebé 17.300. 

Malgrat tot això, entre la joventut del país la violència en la parella s'està normalitzant a 

un ritme alarmant: segons la Fundació FAD, en l'actualitat, el 20% dels nois d'entre 15 i 

29 anys nega la violència de gènere i la veuen com un «invent ideològic», una xifra que 

s'ha duplicat en tan sols quatre anys. A més, les dades apunten al fet que el més habitual 

entre els adolescents és la violència de control i sexual, sent que dos de cada deu noies 

d'entre 15 a 29 anys afirmen haver sofert situacions com que les seves parelles els 

revisin el mòbil, els diguin com vestir i amb qui parlar, o fins i tot que les forcin a tenir 

relacions sexuals no desitjades. En aquest sentit, són esclaridores les conclusions d'un 

recent estudi sobre sexualitat de les dones joves en el context espanyol realitzat per 

l'Institut de les Dones, perquè prop del 58% de les enquestades reconeix haver 

mantingut relacions sexuals «sense ganes» o «per compromís» i gairebé un 61% 

reconeix haver tingut por que algú pogués exercir algun tipus de violència sexual sobre 

elles en espais públics com a carrers, parcs, bars i discoteques i entorn d'un 20% tem 

sofrir una agressió sexual en el seu entorn, ja sigui en el centre d'estudis, en el treball o 

per part de les seves parelles. I no pot ser casualitat que, en aquest context, les 

enquestades suspenguin amb un 4,4 sobre 10 la qualitat de l'educació sexual rebuda 

en els centres educatius, i això quan l'han cursat, perquè un 35% assegura que mai ha 

rebut cap mena d'informació sexual en el col·legi. 

Finalment i tornant al context de crisi actual, no podem oblidar les condicions de màxima 

vulnerabilitat en les quals es troben les dones víctimes de tràfic amb finalitats 

d'explotació sexual i les dones en contextos de prostitució, especialment, aquelles que 

no tenen regularitzada la seva situació al país. Per llançar algunes dades: segons el 

Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat, entre 2017 i 2021, a 

Espanya es van identificar 873 víctimes de tràfic sexual i 2.227 d'explotació sexual, prop 

del 50% d'elles tenia entre 18 i 32 anys i una de cada tres es trobava en situació 

administrativa irregular. 

Aquestes i totes les formes de violència masclista són violacions de drets humans. 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el Grup Municipal de Premià en Comú Podem 

proposa al Ple els següents 

 

ACORDS: 
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PRIMER. Que l'Ajuntament de Premià de Mar amb motiu del dia 25 de novembre, dia 

contra la violència masclista, doni suport a la Reforma De Llei Del Pacte d'Estat contra 

la violència de gènere. 

SEGON. Que l'Ajuntament de Premià de Mar avaluï l'ús de la subvenció a la Federació 

Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per a la modernització, ampliació dels 

dispositius d'atenció, protecció a les víctimes de violència de gènere o de tràfic i creació 

de centres d’assistència integral 24 hores a víctimes de violència sexual en el marc del 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

TERCER. L'Ajuntament de Premià de Mar potenciarà dintre del Catàleg de Mesures 

Urgents del Pla de Millora i Modernització contra la Violència de Gènere el 

desenvolupament del punt violeta entre el comerç de la localitat.  

QUART. Que l'ajuntament de Premià de Mar s'adhereixi a la xarxa de punts liles. I al 

Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci del Departament 

d’Interior per tal de poder rebre formació i recursos de la Generalitat de Catalunya. 

CINQUÈ. L'Ajuntament de Premià de Mar avaluarà la situació de les dones en contextos 

de violència de gènere en el municipi i reforçarà les actuacions per a la seva protecció 

amb la posada en marxa de polítiques com plans de formació i sensibilització contra les 

violències masclistes d'obligat compliment pels treballadors municipals i la policia 

municipal. 

SISÈ. L'Ajuntament de Premià de Mar avaluarà la situació dels menors en contextos de 

violència de gènere en el municipi i reforçarà les actuacions enfront de la violència 

vicària i per a la protecció de nens i nenes com a víctimes directes d'aquesta violència. 

SETÈ. L'Ajuntament de Premià de Mar donarà suport a l'obligatorietat de l'educació 

sexual i sol·licitarà al Govern de la Generalitat l'impuls de la formació del professorat en 

la matèria i l'elaboració d'un currículum educatiu específic amb perspectiva de gènere i 

basat en el respecte a la diversitat per a canviar la cultura de la violació per la del 

consentiment i frenar el creixent negacionisme de la violència de gènere entre la 

joventut. 

VUITÈ. L'Ajuntament de Premià de Mar instarà el Govern d'Espanya que s'aprovi la Llei 

Integral per a lluitar contra el tràfic d'éssers humans; l'anomenat Pla Camí, primera 

política pública estatal dirigida a millorar les vides d'aquestes dones, i que es reforcin 

les seves mesures, com ara els plans d'inserció laboral.  


