
 
 
ANTONI GARCÍA JIMÉNEZ, SECRETARI GENERAL de l’Ajuntament de Lleida, segons 
l’art. 206 del ROF, sense perjudici del text definitiu de l’acta,  
 
CERTIFICO: Que amb data 26 de  novembre de 2021, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà 
entre altres l’acord següent: 
 
19.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMÚ DE LLEIDA, PER LLUITAR CONTRA 
LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 
 
Vista la moció del Grup Municipal del Comú de Lleida, subscrita pels grups municipals  
d’ERC-AM, PSC, JxCat Lleida, Comú de Lleida, PP i el regidor i regidora no adscrits Sr. 
Sergio González, Sra. María Burrel, amb 24 vots a favor dels grups municipals ERC-
AM, PSC, JxCat Lleida, Comú de Lleida, PP i el regidor i regidora no adscrits Sr. Sergio 
González, Sra. María Burrel i 2 vots en contra del regidor i regidora no adscrits Sr. José 
Mª Córdoba i Sra. Ángeles Ribes, s’acorda aprovar la següent moció: 
 
Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència vers les 
Dones, refermem el nostre ferm compromís per erradicar la violència masclista, violència 
que inclou tot tipus de violència vers les dones (física, psicològica, sexual, obstètrica, 
econòmica, digital, vicària, de segon ordre), tant si es produeix en l’àmbit de la parella, 
de la família, en l’àmbit laboral, social o comunitari, institucional o educatiu entre d’altres. 
 
Davant certs discursos allunyats de la realitat, tenim les dades reals i objectives dels 
assassinats per violència de gènere: a Catalunya, 8 dones han estat assassinades 
aquest any (177 des de 2003). A més, des del 2013, 57 menors han quedat orfes, i des 
de 2019, 5 menors han estat assassinats per violència vicària. 
 
A la nostra ciutat, l’any passat el Centre Municipal d’Atenció i Informació a les Dones 
(CIAD) va atendre un total de 55 dones en situació de violència masclista. Fins a 
l’octubre d’aquest any, n’ha atès un total de 75. S’han incrementat el nombre de dones 
que demanen assessorament jurídic al CIAD (121 durant el 2021 respecte les 111 del 
2020). Pel que fa a l’acolliment d’urgència, 30 dones i 29 infants van fer ús d’aquest 
servei durant el 2020. Fins al novembre de 2021, ja són 28 les dones i 18 els infants que 
han estat acollits per aquest servei. Segons dades de Guàrdia Urbana, al 2020 es van 
obrir 52 diligències per violència masclista en l’àmbit de la parella i hi va haver 34 
detinguts. En el que portem d’any, s’han obert 47 diligències i el nombre de detinguts 
(39) supera ja el de tot l’any anterior. 
 
La violència masclista té moltes cares: segons les dades del 2019, el 41,4% de les dones 
enquestades a Catalunya han estat víctimes de violència masclista en l’àmbit de la 
parella al llarg de la seva vida i es van registrar 1.899 delictes contra la llibertat i la 
indemnitat sexual, un 13,2% més que al 2018. L’edat més freqüent de les víctimes de 
delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual va ser d’entre els 11 i els 20 anys i dels 
agressors entre 21 a 30 anys. Totes les dades ens alerten sobre l'augment de la 
violència i els delictes de naturalesa sexual de nois menors d’edat a noies menors i ho 
va relacionar amb l'ús de la pornografia a través de les xarxes socials, també hi ha un 



 
augment del 55% de grooming (assetjament sexual a menors a Internet) respecte al 
2019 i un 175% respecte a 2018. 
 
 
Les dades oficials només són la punta de l'iceberg. Darrere de la fredor de cada xifra i 
cada percentatge està la vida d'una dona 
 
Parlem de dones, i en parlem de totes. Totes, en menor o major mesura, d’una o altra 
forma, patim aquesta xacra que és la violència masclista. Ens dirigim a totes les dones, 
les que han alçat la veu i les que han patit en silenci. 
 
Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no pot continuant 
permetent aquesta violència vers les dones. Per això, reivindiquem les polítiques 
feministes com l'instrument més útil per lluitar contra la violència masclista, aconseguir 
la igualtat real i efectiva entre dones i homes, i garantir el compliment de l'agenda 
feminista. 
 

1. Fomentar la coeducació al llarg de la vida per construir una ciutadania plena. 
2. Prioritzar la lluita contra la violència masclista. 
3. Garantir la igualtat laboral i la igualtat salarial 
4. Promoure la corresponsabilitat fomentant nous models de masculinitat. 
5. Lluitar contra la mercantilització del cos de les dones en totes les seves formes 

 
Ratifiquem el ferm compromís del nostre Ajuntament amb les polítiques feministes, els 
drets de les dones i l'erradicació de qualsevol mena de violència contra les dones, i ens 
comprometem a dotar dels recursos econòmics adequats els instruments de lluita contra 
totes les formes de violència masclista i el discurs negacionista i posicionament polític 
que negui la violència que pateixen les dones pel fet de ser dones 
 
Ens comprometem a nivell local també a assegurar l’efectivitat dels drets de les dones, 
a una vida lliure de violències establint procediments i mesures per evitar la violència 
institucional i depurant responsabilitats quan qui pertany i/o treballi per a l’administració 
municipal exerceixi actes de discriminació, així com protegint-les front a les 
discriminacions que puguin causar tercers. 
 
Ens comprometem a donar compliment al Decàleg per a la Construcció de Ciutats 
Feministes recollit en la moció aprovada per aquest Ple el darrer 13 de desembre de 
2019. 
 
Ens comprometem a promoure accions de prevenció, sensibilització, difusió, sobre la 
violència de gènere en dones majors de 65 anys destinades a millorar el coneixement 
dels seus drets i dels serveis disponibles per a atendre-les. Ens comprometem a reforçar 
les mesures adreçades a diferents col·lectius de dones (majors de 65 anys, dones 
rurals..) 
 
També volem col·laborar amb les associacions de la societat civil que lluiten contra la 
violència masclista, els discursos misògins i que treballen per la igualtat d'homes i dones, 



 
i coordinar-nos en accions conjuntes per rebutjar totes les formes de violència contra les 
dones i manifestar el nostre compromís amb les víctimes. 
 
Seguir treballant l'agenda feminista amb aliances amb les dones i també amb els homes 
compromesos amb la igualtat efectiva entre dones i homes. Només treballant en xarxa 
i des de la complicitat i sororitat contra el patriarcat, aconseguirem batre'l i fer realitat 
l'agenda feminista. 
 
Per tot això, i enfront de tot això, reafirmem el nostre compromís amb el feminisme, amb 
la lluita contra la violència masclista i amb la igualtat efectiva entre dones i homes.  
 
Només una societat en la qual les dones no sofreixin violència per ser dones pot ser 
considerada completament lliure, només una democràcia lliure de violència masclista és 
una democràcia plena. 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat. 
 
Lleida, (a data de la signatura electrònica) 
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