
  
 
 
 

AL CONSELL PLENARI DEL DISTRITE DE SARRIA -SANT GERVASI 
 
Sra. MERCÈ ESCOFET SALA, en qualitat de Consellera -Portaveu del Grup Municipal 
de Ciutadans en el Districte de Sarrià – Sant Gervasi en el seu nom i representació de 
Ciutadans Barcelona-Ciutadans manifesta: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
El projecte educatiu i social “El batec de les papallones” neix de la necessitat de generar 
i remoure consciències i mostrar que tots som part implicada per generar un canvi en la 
nostra societat. És un projecte que no té colors, no té ideologia i buscar que l’educació 
en la igualtat i el respecte sigui la manera de vèncer la violència de gènere.  
 
Tot va començar el 2018 amb l’assassinat de dues nenes de 2 i 6 anys Nerea i Martina, 
filles d'Itziar Prats, que van ser assassinades pel seu pare; i amb la recerca i investigació 
del dia 25 de novembre, dia internacional contra la violència vers les dones on es 
descobreix la història que va esdevenir el 25 novembre de 1960; la història de les 
Germanes Mirabal, conegudes com “les Papallones”, i la trasllado als nostres dies 
perquè moltes persones, no saben que el seu assassinat va ser considerat com el primer 
cas de violència de gènere i és per elles que, des de 1981, es commemora i reivindica a 
Llatinoamèrica. Però es fa més visible quan en 1999 l'ONU ho instaura com a dia 
internacional de l'Eliminació de la Violència contra la dona. 
 
De manera que partim que el símbol de la papallona és molt representatiu de l'efecte que 
es pretén aconseguir. És per això que, aprofitant les propietats de “l’efecte papallona”, 
desenvolupat pel matemàtic i meteoròleg Edward Lorenz, on metafòricament ens fa 
conscients de l'immens impacte que un simple aleteig d'una papallona pot provocar en 
altres sistemes aparentment aliens. En aquest sentit, s'intenta que tot petit gest que 
puguem dur a terme respecte a la denúncia de la violència masclista es converteixi en un 
moviment de conscienciació imparable i irreversible. 
 
L'univers de les paraules es diu societat, així que la primera papallona va ser creada en 
el CEIP El Moli de Torrent (València), per 500 paraules, totes plenes d'esperança i amor, 
fomentant els valors importants en la vida, on cada nen/a va anar aportant la seva 
paraula en relació amb el significat que el símbol de la papallona representava. De 
manera que, arran de llavors, treballen d'igual manera: el dia mundial de la Pau, el dia de 
la Constitució i ara el dia Internacional de la Violència contra la dona. 
 
 
Els objectius que es persegueixen amb aquest moviment són els següents: 
 
- Dotar als professionals de formació i informació per a treballar en aquest àmbit perquè 
formen part d'aquesta transformació educativa de tot nen i nena. 
 
- Crear notorietat i impacte en la Societat afavorint una major implicació amb el canvi 
d'actitud cap a la violència. 
 
- Transmetre i educar en valors i igualtat en els diferents nivells educatius. 
 
- Diferenciació i posicionament actualitzat de la situació que vivim, l'educació ha de tenir 
nous camps i visió.  
 
- Incloure curricularment el dia internacional de l'eliminació de la Violència contra la dona. 



 
- Fomentar el coneixement de la causa mitjançant una acció singular i única omplint els 
col·legis de papallones i el més important sabent el seu significat. 
 
- Sensibilitzar contra la Violència de gènere i de qualsevol altre tipus; així com la igualtat 
en l'educació independentment del col·lectiu al qual es pertanyi.  
 
- Fomentar el valor humà. 
 
- Connectar i fer visible d'una manera sensible i creativa el símbol de la papallona 
facilitant la informació del seu origen el 25 de novembre. 
 
PROPOSICIÓ 
 

 
1- Que el Districte de Sarrià-Sant Gervasi doni suport al projecte social i educatiu 

“El batec de les papallones” realitzant una campanya de sensibilització en 
matèria de violència de gènere, en el curs escolar vinent, 2022-2023, i que 
s’instauri en els vinents cursos escolars, revisant en el programa de coeducació 
en el conjunt de la comunitat educativa del Districte, adaptant el programa a 
cada nivell de l'alumnat sobre els conceptes bàsics, detecció, prevenció i 
protocols educatius de violència de gènere. 
 

2- Crear una taula de treball al Districte formada per tots els agents educatius,  
socials i d’igualtat del Districte juntament amb el Consorci d´Educació de 
Barcelona amb la finalitat de revisar i anar actualitzar els diferents programes 
existents contra la violència de gènere per a potenciar i visibilitzar la perspectiva 
de gènere. 

 
3- Consolidar els espais participatius existents com per exemple el Consell Escolar 

per a garantir la implicació de tots els agents educatius, socials i d’igualtat 
vinculats al disseny, a la implementació i a l’avaluació dels projectes relacionats 
amb la violència de gènere al Districte i millorar l’oferta dels recursos existents.  

 
4- Notificar els acords d'aquesta proposta als diferents agents educatius, socials i 

d’igualtat implicats del Districte per a donar-la a conèixer i així començar-hi a 
treballar.  
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