
 

 

 

 

  

 A J U N T A M E N T  

      d’ARENYS DE MUNT  

 

Que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en data 21/01/2016, ha aprovat la següent 
declaració institucional, a reserva de l’aprovació definitiva de l’acta: 
 
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER ADOPTAR MESURES PER FER FRONT A 
L’ASSETJAMENT I VIOLÈNCIES MASCLISTES QUE S’ESTAN DUENT A TERME A LA 
PREMSA I XARXES SOCIALS A LES DONES QUE ES DEDIQUEN A L’ACCIÓ POLÍTICA. 
 
Aquests darrers dies, els mitjans de comunicació, les xarxes socials i part de l’opinió pública a 
peu de carrer han normalitzat amb total impunitat insults masclistes adreçats a dones que 
ocupen càrrecs electes o orgànics en diversos partits polítics, plataformes o altres espais de 
participació política i ciutadana. Davant aquest fet és moment de no posar tabús, dir amb veu 
forta i clara les coses pel seu nom i denunciar que les valoracions sobre el físic de les dones 
polítiques, la sexualitat, la manera de vestir, l’edat, la identitat sexual o les responsabilitats 
familiars sembla que estan per sobre de la praxis política o la qualitat discursiva de qui 
exerceix amb valentia, dignitat i professionalitat els seus càrrecs. Insults i valoracions sexistes 
com 

“gorda, vella, puta, lletja o Que abans de tenir relacions sexuals passa per assemblea, 
Idiota. Mala puta, traïdora, Sense atractiu. Filla de puta amargada, Calladeta estàs 
més guapa, Aquesta diputada està boníssima. És una Musa, Barriguita, pivón, 
histèrica (...)”  

i un llarg etcètera són els qualificatius i els usos lingüístics i de comunicació de qui pretén 
socialitzar i generar opinió pública des dels estereotips masclistes, el dictat de normes de 
comportament pròpies dels grups dominants i, en definitiva, des de la desigualtat.  
 
Els darrers episodis d’assetjament col·lectiu han saltat de manera alarmant a Catalunya on 
les decisions polítiques s’han vist des legitimades per un assetjament col·lectiu del tot 
condemnable.  
 
L’Ajuntament d’Arenys de Munt fa anys que destina recursos i esforços, tant polítics com 
tècnics, per a la igualtat de gènere, la coeducació i l’eradicació de les violències masclistes. 
En aquesta línia, seguint el compromís de les mocions aprovades els darrers anys respecte 
les violències masclistes, denunciem enèrgicament l'assetjament que en les darreres 
setmanes estan patint dones que es dediquen a l'acció política des de diferents partits, 
plataformes i col·lectius.  
 
Considerem intolerable que a legítims posicionaments polítics i ideològics es respongui amb 
insults clarament masclistes que pretenen el descrèdit personal i intel·lectual de les dones. La 
irrupció de la veu i el fer de les dones en l'espai de la política per alguns encara suposa un 
desafiament que desincentiven i intimiden mitjançant violència. Afirmem rotundament que es 
tracta d'un tipus de violència masclista que ha de ser rebutjada i perseguida.  
 
 
 
 
Per tot això, el Ple de l'ajuntament d'Arenys de Munt acorda: 
 



 

 

 

 

  

 A J U N T A M E N T  

      d’ARENYS DE MUNT  

 

Primer.- Incrementar la vigilància per tal de detectar aquest tipus de violència per part de 
persones del municipi o xarxes socials pròpies, demanar la retirada de les publicacions i 
informar que aquestes pràctiques estan qualificades com a violències masclistes. 
 
Segon.- Instar als partits polítics del Parlament de Catalunya que prenguin mesures per 
eradicar aquestes violències masclistes atès que s’ha detectat que diferents càrrecs electes 
del Parlament de Catalunya i també electes municipals han fet ús d’aquestes violències sense 
haver tingut repercussions públiques ni polítiques al seu càrrec. 
 
Tercer.- Instar als diferents Grups Polítics del Parlament de Catalunya a rebutjar públicament 
l’assetjament que estan patint dones que es dediquen a l'acció política des de diferents 
partits, plataformes i col·lectius. 
  
Quart.- Instar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, a l’Associació de Dones Periodistes de 
Catalunya i als mitjans de comunicació de premsa escrita i digital de major difusió nacional a 
què prenguin mesures per exigir dimissions i/o expulsions dels mitjans de comunicació a 
aquelles persones que facin ús d’estils de comunicació i usos de comunicació masclistes. 
 
Cinquè.- Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya i especialment dirigit a tots els 
grups parlamentaris, a Feministes de Catalunya, a la Xarxa Feminista de Catalunya “Ca la 
Dona”, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, a l’Associació de Dones Periodistes de 
Catalunya, a la premsa més representativa del país segons elecció del Consell Municipal dels 
Mitjans de Comunicació i a la Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de 
Municipis a efectes de desplegar aquesta moció a nivell municipal. 

A nivell local, també els volem fer arribar a l’Associació Donaviva d’Arenys de Munt, a l’Institut 

Domènech Perramón i als dos col·legis de Primària, en concret al professorat del 2n Cicle.”  
 
 
 


