
D. Marcos Marzal Roca, portavoz del grupo municipal popular, Dª. Rosario Miralles Ferrando, portavoz 

del grupo municipal socialista y D. Ricardo Manuel Mascarell Moros, portavoz del grupo municipal del 

Bloc Nacionalista Valencià, firman la siguiente:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Un any més en el 25 de novembre commemorem el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència  

contra la  Dona aprovat per l'Assemblea General  de les  Nacions Unides l'any 1999,  perquè no per 

recurrent  deixa  de ser  intolerable  la  violència,  que en les  seues distintes  manifestacions s'exercix 

contra les dones, sent esta un atemptat contra la dignitat i integritat física, suposant una vulneració 

dels Drets Humans.

Els poders públics tenen l'obligació d'adoptar mesures d'acció positiva per a fer reals i efectius els drets  

fonamentals com la llibertat, la igualtat, la vida, la seguretat i la no-discriminació tal com figura en la  

nostra Constitució, impedint que ningú s'assenta vulnerable.

La nostra legislació tant en l'àmbit nacional com autonòmic és molt completa i expeditiva, sent el seu 

objectiu l'adopció de mesures integrals per a l'eradicació de la violència sobre la dona i oferir protecció  

i assistència tant a les dones víctimes de la mateixa violència com als seus fills i  filles menors i/o  

persones  subjectes  al  seu  acolliment,  així  com dotar  amb mesures  de  prevenció,  sensibilització  i 

formació amb la finalitat d'implicar a tota la societat.

La realitat municipal és l'entorn en què viuen les dones víctimes de violència domèstica, de gènere, és 

l'àmbit local en què més se sent el dur impacte negatiu del maltractament i de la violència de gènere,  

Des dels ajuntaments, la primera línia d'atenció ciutadana, realitzem el primer esforç d'atenció a les 

víctimes,  coordinant  tots  els  efectius  municipals  amb  els  recursos  d'altres  administracions  per  a 

recolzar activament les persones que patixen este problema.

Encara que actualment, la nostra societat, té major consciència que en èpoques anteriors sobre este 

tipus de violència,  gràcies,  en gran manera, a l'esforç realitzat per les organitzacions de dones, els 

mitjans de comunicació i les distintes administracions, esta actitud criminal continua pesant sobre la 

nostra societat, de manera que encara són moltes les persones de totes les edats i condicions socials,  

tolerants  amb actituds en què s'atorga a les  dones el  paper passiu  i  als  hòmens el  paper actiu  i  

dominador, per la qual cosa és labor de tots la detecció, prevenció, sensibilització i educació perquè no  

es prolonguen estos estereotips entre els nostres adolescents i jóvens.



Les relacions socials actualment s'establixen també a través de xarxes socials, a les que ningú és alié,  

per la qual cosa és imprescindible estar atents a esta forma de relació, per a previndre altres mitjans de 

possible violència i protegir la llibertat de les persones.

Els ajuntaments, com a administració més pròxima al ciutadà, han de continuar assumint el compromís 

ferm, d'incorporar en el dia a dia la tasca previndre, educar i conscienciar durant tot l'any, la lluita  

contra la violència, i exigir a les altres administracions treballar conjuntament perquè este problema 

només podrà solucionar-se a través de la conscienciació i educació de la ciutadania.

Estem convençuts que l'educació, és el pilar fonamental sobre el qual treballar, i incidir sobretot en 

l'educació en igualtat entre hòmens i dones. S’ha d’actuar incansablement perquè des de la família i  

l'escola es fomenten els valors d'igualtat i tolerància.

Per tot això, mitjançant la present volem:

PRIMER.  Tornar  a  manifestar,  amb  motiu  del  pròxim  25  de  novembre,  Dia Internacional  per  a 

l'Eliminació de la Violència contra la Dona, el més unànime rebuig de la violència de gènere així com el 

suport incondicional a les seues víctimes.

SEGON.  Proclamar que la tolerància zero cap a la violència contra les dones serà una constant en 

l'activitat d’esta corporació i manifestar el seu compromís per a contribuir a eradicar la violència cap a  

les dones.

TERCER.  Exigir  que  l'Administració,  estiga  dotada  amb  els  mitjans  necessaris  per  a  propiciar  la 

detecció precoç, l'assistència i l'atenció de les víctimes.

QUART.  Realitzar campanyes d'informació i sensibilització permanents a dones i hòmens que ajuden 

tant a detectar situacions de violència com a previndre actituds que puguen desembocar en esta. És 

d'especial  rellevància  aconseguir  que  els  adolescents  i  jóvens  identifiquen  les  manifestacions  de 

violència i s'impliquen en l'eradicació d’estes.

CINQUÉ.  Recolzar, amb tots els instruments possibles, a la comunitat educativa perquè incidisca de 

forma efectiva en l'educació sobre la igualtat, ja que esta és la millor manera de previndre la violència.



SISÉ.  Continuar sol·licitant a totes les administracions que, encara que en l'actualitat els recursos 

siguen escassos, no s'escatimen els mitjans que ajuden a aplicar polítiques encaminades a eradicar la 

violència contra les dones.

Sr. Marcos Marzal Roca                 Sra. Rosario Miralles Ferrando     Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros
Portaveu grup municipal popular      Portaveu grup municipal  socialista     Portaveu grup municipal BLOC N.V. 

Benicarló, a 25 de novembre de 2014


