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Moció urgència
Moció presentada per Fem Poble i UM9-CUP a demanda de la Xarxa feminista Ribes i Les
Roquetes pel 25N a la qual d’adhereix el PSC.
Es sotmet la urgència a votació.
El Ple de la Corporació acorda aprovar la presentació de la moció per unanimitat dels divuit
membres presents dels vint-i-un que la composen per la qual cosa es dóna lectura de la mateixa:
La lectura de la moció i la seva defensa la realitza una portaveu/representant de la Xarxa
Feminista Ribes i Les Roquetes, a més dels portaveus dels grups municipals que presenten, en
la seva representació, aquesta moció.

MOCIÓ PRESENTADA PER FEM POBLE I UM9 A DEMANDA DE LA XARXA FEMINISTA
RIBES I LES ROQUETES PEL 25N A LA QUAL D’ADHEREIX EL PSC.
Continuem reivindicant els 25N com un dia per visualitzar la lluita contra l'eliminació de les
violències masclistes vers les dones. Un dia més en la lluita diària per la defensa dels nostres
drets.
La violència explícita masclista es l'expressió última d'aquest tipus de violència envers les dones
però té moltes altres materialitzacions en el nostre dia a dia i en la nostra manera d'interioritzar
un ordre social masclista i situar-nos en el món de forma desigual com a dones. Estem parlant
de violències com la de cobrar menys, fer dobles i triples jornades de treball fora i a casa (un
treball invisibilitzat i naturalitzat com a propi de les dones), caminar pel carrer amb por o evitar
anar per certes zones i fer recorreguts més llargs per arribar al mateix lloc coartant la nostra
llibertat i autonomia, no poder decidir sobre el nostre propi cos, que ens increpin pel carrer i
opinin sobre el nostre cos, que el desig sexual heteronormatiu es converteixi en dret d'ús sobre
el nostre cos, que es menystingui o s'anul·li la nostra opinió pel fet de ser dones, que la pobresa
estigui feminitzada, que tinguem menys presencia en els espais de decisió i poder, que es
banalitzi la violència sexual als mitjans de comunicació - espais publicitaris - converses
quotidianes - pel·lícules, que la norma i l'universal sigui aquesta masculinitat tradicional que
necessita esclafar i imposar per ser. Estem fartes de que ens violin i ens assassinin i que no
passi res.
Normalitzar la violència vers les dones ens converteix en còmplices, normalitzar els feminicidis
com part del món en el què vivim i el mantra de que "no podem fer res" és formar part del
problema, normalitzar altres expressions de violència masclista com "un mal menor" és contribuir
a la perpetuació d'aquestes practiques que discriminen i situen en inferioritat a les nenes i a les
dones.
El sistema patriarcal esta sustentat sobre la violència, l'opressió i la coerció cap a les dones. Una
violència emprada com a mecanisme de control i dominació que es manifesta a tots els nivells:
estructural, simbòlic, domèstic, laboral, afectivo-sexual per això les accions per respondre a
aquestes opressions han de ser també diverses i materialitzar-se a tots els nivells.
No estem parlant de posar-nos un llaç o de fer un minut de silenci cada vegada que assassinen
a una dona i pensar que aquestes són les úniques i suficients accions possibles a fer davant les
violències masclistes. Considerem una qüestió d'Estat els feminicidis i totes les expressions de
violència masclista que patim les dones i no volem gestos de màrqueting ni paraules plenes de
fum que no serveixen per canviar radicalment aquestes situacions de desigualtat. Considerem
que a nivell local tenim la gran potencialitat de transformació social a l'haver una connexió directa
entre les polítiques que es decideixen i porten a terme i la ciutadania que ho rep.
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Per això, i perquè la violència no neix sinó que es fa, la Xarxa Feminista Ribes i Les Roquetes
demana:
1.- Actualització i activació del Pla d’igualtat (intern i extern) com una aposta institucional ferma
per garantir la igualtat de drets i oportunitats.
2.- Posar a cada edifici municipal una pancarta ("Prou violències masclistes", "Ni una menys") i
als dos edificis consistorials (a Ribes i a Les Roquetes) que tinguin per la nit il·luminació lila amb
la finalitat de fer visible el problema i la lluita contra les violències masclistes durant tot l'any.
3.- Continuar oferint sistemàticament coeducació a tots els centres educatius del municipi com
un programa amb objectius a mig i llarg termini, sota criteris avaluables i control de compliment.
4.- Oferir xerrades i tallers de prevenció i conscienciació per combatre les violències masclistes
a tots els nivells que es manifesta als centres cívics, dispensaris sanitaris i centres laborals del
municipi.
5.- Tenir present la garantia d'habitatge en situacions de violència explícita i de risc vital.
6.- Dotar al SIAD dels recursos necessaris per oferir un servei públic d'informació i d'atenció de
qualitat.
7.- Actualitzar el protocol de violències, incidir en la seva avaluació efectiva (incorporació de
mecanismes si s'escau), difusió a la ciutadania i treball en xarxa dels diferents agents locals
implicats.
Sotmesa la moció d’urgència a votació, el Ple de la Corporació acorda aprovar-la per unanimitat
dels divuit membres presents dels vint-i-un que la composen.
Surt el regidor, Sr. Antonio Martín Alarcón i no torna (24:30h)

