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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

1122/2017

El ple

Carmen Coll Gaudens, EN QUALITAT DE SECRETARIA D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 28 / de juny / 2017 s’adoptà l’acord següent:
Per tal de fomentar entre el col·lectiu de joves de la ciutat la sensibilització i
prevenció de la violència masclista, el foment de l'associacionisme feministe i
la difusió de les seves perspectives (exp.1122/2017)

Expedient número 1122/2017, Per tal de fomentar entre el col·lectiu de joves
de la ciutat la sensibilització i prevenció de la violència masclista, el foment de
l'associacionisme feministe i la difusió de les seves perspectives
Les dades sobre violència masclista entre els joves no són gens
encoratjadores. El 4% de les adolescents d'entre 14 i 19 anys han estat
agredides pel noi amb el qual surten o sortien; i gairebé una de cada quatre
s'ha sentit coaccionada. A més, està creixent el nombre de menors processats
per violència masclista: segons les estadístiques del Consell General del
Poder Judicial, el 2013 va augmentar un 5% el nombre de menors
maltractadors que van ser jutjats.
Tot i que els joves rebutgen en major mesura les agressions físiques, no
passa el mateix amb la violència de control, que també s'ha de considerar
violència masclista adverteixen les persones expertes. Segons el Centre
d’Investigacions Sociològiques en un estudi realitzat l’any 2015, el 33% dels
joves d'entre 15 i 29 anys (és a dir, un de cada tres) considera inevitable o
acceptable en algunes circumstàncies controlar els horaris de les seves
parelles, impedir que vegin a les seves famílies o amistats, no permetre'ls que
treballin o estudiïn o dir-los el que poden o no poden fer.
Cal considerar que totes les lleis contra les violències de gènere i/o violències
masclistes, tant l’espanyola del 2004, com la catalana del 2008 i la valenciana
del 2012, i la Llei de Ses Illes no han anat acompanyades de prou dotació
pressupostària i dels recursos adients que permetessin el desplegament
integral d’aquestes lleis. Atès a més que les entitats de suport a les persones
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I. Identificació de l’expedient

que la pateixen cada vegada més tenen dificultats per poder fer
acompanyaments i atencions a les dones, els programes de prevenció han
patit una disminució important, la coeducació ha caigut de la LOMCE, la
formació, capacitació a professionals de tots els àmbits ha desaparegut i la
promoció necessària per a implicar a tota la ciutadania, també ha minvat.
Davant la manca de recursos, moltes de les accions de lluita contra les
violències masclistes acaben recaient sobre els municipis que detecten les
necessitats de les ciutadanes i ciutadans i hi decideixen fer front.
Badia del Vallès compta amb moviments o organitzacions feministes que
lluiten per la deconstrucció de l’heteropatriarcat i que promouen nous relats,
noves problemàtiques i noves respostes a les violències masclistes i a les
desigualtats de gènere. Plantegen generar continguts i coneixements des de
la comunitat envers el feminisme i la diversitat sexual. Els preocupen, entre
altres temes la socialització de les cures en els nostres entorns, la maternitat i
el feminisme, la sexualitat, el desenvolupament de les ciutats i plantegen
alhora maneres diferents de comunicar i actuar. No obstant, el relat i accions
que promouen aquestes organitzacions i que agrupen un públic més jove són
encara poc visibles a la ciutat.
L’àrea d’Igualtat de gènere ha de tenir com a una de les línies principals
d’actuació la prevenció amb joves i oferir anualment al jovent un seguit de
tallers, conferències i dinamitzacions de detecció de micromasclismes amb
l’objectiu de la prevenció de relacions abusives entre adolescents. Des del
nostre posicionament s’haurien d’iniciar cursos partint de la primària i fins
arribar a la universitat i incrementar els recursos i la sensibilització per tal
d’arribar a tots els joves de la ciutat.

Primer. Promoure la conformació d’una Xarxa activa de joventut per la igualtat
en els centres educatius de secundària a la ciutat, en col·laboració amb les
organitzacions feministes o altres entitats amb experiència i expertesa, en la
que el col·lectiu jove es formi i tingui un paper actiu en la identificació i
definició d’actuacions de socialització preventiva en el seu centre en relació a
la violència masclista i les relacions igualitàries. Tanmateix promoure la
formació del professorat que els acompanya.
Segon. Treballar per a que tota la joventut de la ciutat, tant en l’educació
primària com en finalitzar l’educació secundària obligatòria, hagin participat en
almenys una acció formativa en relació a l’extensió i/o prevenció de la
violència masclista i les seves causes i conseqüències. Així mateix, potenciar
l’oferta de diferents tipologies i formats d’activitats dins la Guia d’Activitats i
Serveis Educatius per tal d’adaptar-se a les diferents franges d’edat i noves
temàtiques relacionades amb la violència masclista. Oferir una proposta
d’Aprenentatge i Servei amb la col·laboració de les entitats feministes de
Badia i l’assessorament de la Plataforma Unitària Contra les Violències de
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Per tot això, el Ple Municipal acorda:

Gènere, com a eina de transformació social vers les violències de masclistes.
Tercer. Buscar estratègies per tal d’enfortir la visualització dels nous relats i
noves respostes a les violències masclistes i a les desigualtats de gènere
generats per i entre el col·lectiu més jove i fomentar-ne la participació, difusió
de les seves perspectives i visualització a la ciutat.
Quart. Promoure anualment la presentació pública del Informe sobre
feminicidis i altres assassinats de dones realitzat per la organització
Feminicidio.net
Cinquè. Promoure la formació en la prevenció de violències masclistes del
personal de l’ajuntament que dona servei als centres educatius, així com als i
les educadores de carrer.
Sisè. Fer una crida a la ciutadania perquè participi en les diverses activitats i a
les concentracions que s’organitzen el dia 25 de novembre al nostre municipi,
dia Internacional contra la violència vers les dones.
Setè. Preveure en el pressupost 2018 els recursos necessaris per a fer front
als acords que preveu la resolució i iniciar l’aplicació de tots els acords abans
d’acabar l’any 2018.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau de l'Alcaldessa, amb l'excepció prevista en l'article 206 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Vuitè. Instar al Govern de la Generalitat que reguli l’obligatorietat d'introduir
les matèries d’igualtat, prevenció de la violència i coeducació dins el Pla de
Formació del Professorat, afavorint així la incorporació de la perspectiva de
gènere en l’àmbit docent, i donant compliment a allò que s’estableix a la 7 de
la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral
contra la violència de gènere, i a l'article 15 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

