DECLARACIÓ
INSTITUCIONAL
AMB
MOTIU
DEL
DIA
INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA
LA DONA
25 de novembre de 2021
“Si me maten, trauré els braços de la tomba i seré més forta”
Minerva Mirabal
Un any més, i coincidint amb el 40 aniversari des de la seva constitució, la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies renova el seu compromís amb la igualtat i contra la
violència de gènere, i mostra la seva preocupació davant l’augment dels assassinats de
dones a mans de les seves parelles i exparelles i davant l’escalada de violència vicaria.
Han passat quatre dècades des que Llatinoamèrica va marcar el 25 de novembre com a el
Dia Internacional de No Violència contra les Dones en honor a les dominicanes Minerva,
Pàtria i Maria Teresa Mirabal, tres germanes assassinades el 25 de novembre de 1960 per
ordre del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que eren opositores. 20 anys desprès, Nacions
Unides declarava aquesta mateixa data com a Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència
contra la dona.
A Espanya, la Constitució de 1978 consagra, a través dels seus preceptes, la igualtat real i
efectiva, així com la plena participació de tota la ciutadania en la vida política, econòmica,
cultural i social (article 9.2), la igualtat de sexes (article 14), el dret a la vida, a la integritat
física i moral, sense que pugui ser sotmesa a tortura ni a penes o tractes inhumans o
degradants (article 15), el dret de la persona a la llibertat i la seguretat (article 17), i el dret a
la intimitat personal i familiar (article 18). I en 2004, l’aprovació de la Llei Orgànica, de 28 de
desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, suposà un pas
més en la lluita contra la Violència de Gènere.
Malgrat tots els esforços, la històrica desigualtat entre dones i homes continua afectant no
només a la seva integritat física sinó al reconeixement de la seva dignitat i és per això que,
gràcies a la consciència social i al rebuig de la ciutadania, Espanya ha sigut el primer país en
acordar, en 2017, un Pacte d’Estat contra la violència de gènere.
En tot moment, les Entitats locals hem estat i seguim estant al costat i del costat de les
víctimes, impulsant el debat polític perquè allò públic deixi de ser privat; recolzant la legítima
reivindicació del dret de les dones a no sofrir cap tipus de violència; i abordant, des d’un
enfocament multidisciplinar, la planificació de les polítiques locals, l’acompanyament integral
a les víctimes i el desenvolupament de mesures de sensibilització i prevenció dirigides al
conjunt de la ciutadania.

Per la nostra proximitat, els Ajuntaments, Diputacions Provincials, Cabildos i Consells
Insulars, assumim la implementació directa de normes i plans com mesures específiques
que afavoreixen la igualtat d’oportunitats, redoblam els esforços en la detecció de la violència
de gènere, en totes les seves formes i en tots els seus àmbits; i dissenyam, des de la defensa
dels drets de les dones, polítiques integrals per a superar aquesta una lacra social que ha
trencat milers de vides.
Per això, els Governs locals reunits en la FEMP:
- Convidam a totes les Entitats Locals a adherir-se a aquesta Declaració i ens sumem a totes
les veus que clamen per a un futur en igualtat.
- Reconeixem la gravetat de la violència masclista com a un problema polític de primer ordre,
de salut pública i com a un greu atemptat als Drets Humans fonamentals.
- Assumim la responsabilitat en el procés d’intervenció amb víctimes de violència masclista i
defensam el principi de reparació en totes les seves fases.
- Alertam sobre l’augment dels assassinats masclistes i manifestam la nostra preocupació
davant la violència vicaria i davant el desemparament que sofreixen els orfes i les orfes.
- Recordam que és necessari garantir que la igualtat de gènere i els drets de les dones com a
element clau per a garantir la recuperació social i econòmica de totes les persones a nivell
global.
- Defensam la necessitat de promoure acciones globals consensuades que garanteixin la
continuïtat de les polítiques dirigides a l’eliminació de les normes socials discriminatòries i
l’esforç dels programes de prevenció i lluita contra la violència de gènere.
- Sol·licitam la implementació de projectes i programes locals que garanteixin la igualtat de
gènere en l’ocupació i el suport a l’esperit empresarial de les dones, com a mesures per a
preservar la seva independència econòmica i prevenir la violència de gènere.
- Manifestam novament la nostra preocupació per les altes taxes d’ocupació temporal de les
dones que, unit a la destrucció i la caiguda d’ocupació adverteixen d’un perillós augment de la
bretxa de gènere.
- Ratificam el nostre compromís amb el Pacte d´Estat contra la violència de gènere i
recordam la necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament.

