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Avui, 25 de novembre, els i les socialistes commemo-

les paraules de la ministra responsable de polítiques

rem el Dia Internacional contra la violència de gène-

d’igualtat, referint-se a la mort d’una dona víctima

re. Casualment, enguany la commemoració té lloc en

de violència de gènere, com un cas de “violència en

jornada electoral. Des del PSC no volem desaprofitar

l’entorn familiar”.

l’ocasió per manifestar de manera clara i ferma la
nostra voluntat de continuar treballant per la seva

El govern nacionalista i de dretes de CiU només ha

eradicació, com sempre hem fet.

treballat en l’avaluació de l’impacte social de la llei
catalana, limitant-se a plans pilot i a dissenyar cam-

No podem tolerar les morts i el dolor que aquesta xa-

panyes a les quals ha destinat poc temps i menys

cra suposa per a les víctimes, per a les seves famílies

recursos.

i per a la societat.
Els i les socialistes ens rebel•lem contra la injustícia
No cal retrocedir gaire en el calendari per eviden-

que suposa que les dones víctimes de violència vegin

ciar que aquesta ha estat una lluita històrica del so-

agreujada la seva situació pel fet que el govern retalli

cialisme: el 2004 la Ley Orgánica de medidas de

en un 27% el pressupost destinat a la prevenció inte-

protección integral contra la violencia de género

gral de la violència. Com ja ha advertit l’Observatori

va ser la primera normativa aprovada per un govern

de Gènere del Consell General del Poder Judicial, les

socialista compromès que acabava de ser legitimat

retallades són responsables de què moltes dones es

a les urnes. A Catalunya, la Llei dels drets de les

trobin desprotegides i temoroses de denunciar les si-

dones contra la violència masclista va ser aprova-

tuacions de violència de gènere.

da per unanimitat pel Parlament de Catalunya en el
2008, amb un govern d’esquerres a la Generalitat.

En aquests dos anys de govern de dretes de CiU al

Totes dues normatives van permetre fer avenços

nostre país, el món local ha patit especialment les re-

importants en la protecció de les víctimes i en la

tallades en recursos per a informació, sensibilització

creació de serveis i recursos que van facilitar que

i atenció a les dones que pateixen violència. Els nos-

centenars de dones fossin ateses i acompanyades

tres ajuntaments són l’administració més pròspera i

en la recuperació de la seva dignitat i la seva rein-

accessible i han estat sempre liderant la lluita contra

corporació plena a la societat.

la violència vers les dones, i volem que puguin seguir
fent la seva tasca disposant dels recursos necessaris.

Malauradament, l’escenari ha canviat i els governs de
dretes tant a Espanya com a Catalunya han demos-

Des del PSC reivindiquem que les polítiques d’igual-

trat que aquesta no és la seva lluita. Com a prova,

tat d’oportunitats, incloses les encaminades a lluitar . . .
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. . . contra la violència de gènere, així com les destinades
a educació i salut, són innegociables i imprescindi-

finançament de les Cases d’Acollida per a dones
maltractades.

bles. És una qüestió de JUSTÍCIA SOCIAL.
Lluitar contra l’explotació sexual a partir de:
Per fer un tomb a aquesta situació i recuperar el

l’elaboració d’una llei de l’espai públic, on quedi

camí perdut en els darrers mesos, els i les socialistes,

recollida expressament la prohibició de l’exercici de

proposem:

la prostitució en tot aquest àmbit (que inclou espai
urbà i carreteres), la derogació del decret de regu-

Avançar en el desplegament de la Llei per a l’era-

lació dels locals de prostitució, per deixar aquesta

dicació de la violència contra les dones, assolint el

activitat sense empara normativa directa, i vist que

compromís de culminació de la xarxa de recursos

globalment l’experiència ha estat negativa, la crea-

per poder fer front a la recuperació de les víctimes

ció d’un programa de recuperació personal i rein-

de violència masclista. Seguirem fent campanyes

serció en el mercat de treball de les exprostitutes,

públiques contra la violència masclista i donant a

i la penalització als clients que demanin serveis

conèixer els recursos existents per tal de donar su-

sexuals remunerats.

port a les dones que pateixen violència. Garantirem
també el cobrament de la pensió d’aliments a les
dones maltractades i als seus fills i filles (fons
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d’impagament de pensions), i donarem suport al
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