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AL PLENARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
 
El 25 de novembre, dia contra la violència envers les dones, es posa 
novament de manifest que una societat igualitària i garant del respecte 
dels drets humans no és possible quan la meitat de la població és 
reiteradament discriminada, violentada i assassinada simplement per la 
seva condició de DONA. 
 
Aquest any, les xifres dels feminicidis han estat alarmants. Només a 
Barcelona, des del novembre del 2016, han estat assassinades per 
violències masclistes tres dones i un nadó, a més de la mort del fetus 
d’una quarta dona que va patir un intent de feminicidi. També a 
Barcelona, segons l’Enquesta de Violència Masclista de Catalunya, el 31% 
de les dones que viuen a la ciutat, és a dir, 1 de cada 3 han patit fets de 
violència molt greus al llarg de la seva vida, i des dels serveis d’atenció 
s’han ates a més de 4300 dones. 
 
La ciutadania no pot permetre's viure en un estat a on la violència 
masclista sols és  considerada  com a tal quan qui l'exerceix és la parella o 
l'ex parella de la dona. Que no atorga ni la meitat d'ordres de protecció i 
allunyament a les dones i infants víctimes de violència. I que retalla la Llei 
d'Igualtat efectiva entre dones i homes aprovada pel Parlament de 
Catalunya i sorgida del consens social. 
 
Necessitem un estat impregnat de valors feministes que faci ús de totes 
les eines que tingui a l'abast per acabar amb aquesta xacra. Tant pel que 
fa als casos més flagrants -els assassinats i les violacions- com també totes 
aquelles violències simbòliques i quotidianes -com la invisibilització de les 
dones o la cosificació  que suposen un menyspreu, una discriminació i una 
desigualtat cap a les dones. 
 
Àngela Davis afirmava: "Radical vol dir simplement anar a l'arrel del 
problema". L'objectiu dels moviments feministes és precisament lluitar 
per arrencar l'arrel del sistema heteropatriarcal. 
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Per tots aquests motius, proposem la següent :  
 
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL  
 
El Plenari del Consell del Districte de l’Eixample acorda: 
 
Primer. El Districte de l’Eixample manifesta el rebuig i condemna  
qualsevol forma de violència masclista que s’exerceix diàriament contra 
moltes dones i que representa una  greu  vulneració  dels drets humans 
fonamentals. 
 
Segon. Encoratjar a tota la societat a mostrar una tolerància zero envers 
qualsevol manifestació de violència. 
 
Tercer. Vetllar pel compliment dels protocols d’atenció a les dones 
víctimes de violència masclista i treballar de manera coordinada amb tots 
els agents implicats i les entitats de dones.  
 
Quart. Impulsar campanyes de sensibilització, de prevenció i d’informació 
a tota la ciutadania, de forma especial als centres d’educació, per arribar 
especialment a l’adolescència i joventut del municipi. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord a la Generalitat i el Parlament de 
Catalunya. 
 
     
    
 
Francesc Magrinyà                                                                           Joan Rodríguez 
Portaveu de BComú                                                                          Portaveu GMD 
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Paloma Jiménez de Parga                                                                      Eduard Cuscó  
Portaveu Cs                                                                                                Portaveu ERC 
 
 
 
 
Joan R. Riera                                                                                               Óscar Zayas 
Portaveu PSC                                                                                              Portaveu PP      
 
 
 
 
Anna Serra                                                                                            
Portaveu CUP-Capgirem BCN                                          


