
 

 
 

Camí del Palau, 11. bx 1 

25230 Mollerussa 

mollerussa@esquerra.cat 

Mollerussa, 26 de novembre de 2020 

 

Moció sobre la violència masclista i l’afectació de la 
COVID 

 

En aquest darrers mesos s’ha parlat molt de la COVID 19 però massa poc de les conseqüències 

que tindrà per a les dones.  

Una de les raons més evidents d’aquest augment és l’aïllament social que suposa el 

confinament. Quan es planteja aquesta mesura no es té en compte que  això implica conviure 

únicament amb els nostres agressors i agreujar encara més les situacions de violència que 

podem patir. La possibilitat de mantenir una xarxa de relacions socials i un teixit amb la 

comunitat són sovint l’única possibilitat de poder escapar d’aquestes situacions. A més, l’ús del 

telèfon o les xarxes socials no són igual d’accessibles per a totes.  

Cal afegir que la crisi econòmica generada per la COVID ha fet augmentar la precarietat de 

moltes dones, fet que fa més difícil trencar amb el maltractament. Si no tens una feina digna, 

amb prou feines arribes a final de mes, no pots accedir o pagar un lloguer sense dependre d’un 

altre sou o no tens papers, pots veure’t obligada a seguir en aquesta relació de violència.  

Els feminicidis i la violència masclista, no estan aïllats de la situació estructural que patim les 

dones en un sistema capitalista i patriarcal. Més enllà de les violències masclistes que s’han 

produït des que va esclatar la pandèmia, les dones ens veiem exposades a pitjors condicions de 

vida agreujades arran de la crisi econòmica i de cures.  

Malgrat que el 65% de les persones que han estat a primera línia per fer front a la crisi sanitària 

són dones, continuem patint pitjors condicions laborals, traduït en salaris més baixos, major 

temporalitat i una taxa d’atur més alta. A més, seguim assumint, més que mai, la major part de 

les tasques domèstiques i de cures.  

Per la qual cosa el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Mollerussa demana 

al ple del nostre consistori l’adopció dels següents acords 

PRIMER: Garantir la intervenció integral a les dones en situació de violències masclistes, 

mantenint, sense retallades, tots els recursos previstos pel Pacte d’Estat contra la violència i 

reforçant els recursos socials de prevenció, detecció i suport a les dones exposades a situacions 

de violència que, en aquest context, es poden agreujar i que siguin de competència municipal. 

SEGON: Garantir habitatge social immediat per a les dones soles i amb famílies monomarentals 

que estan vivint en condicions de precarietat habitacional, ampliant les places d’emergència i 

els recursos de habitatge d’inclusió́ de les entitats socials.  

TERCER: Garantir que els serveis d’atenció a les dones víctimes de violència masclista disposin 

de psicòlogues, insertores ocupacionals i educadores socials.  
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QUART: Elaborar campanyes i programes amb noves masculinitats i realitzar programes 

estructurals de sensibilització i prevenció de la violència i de la deconstrucció de la normativitat 

de gènere, en l’àmbit educatiu, esportiu, social, cultural, cívic i de lleure de Mollerussa. 

CINQUÈ: Ampliar el Servei d’Atenció a la Infància que sigui víctima de la violència masclista, de 

manera directa o indirecta. 

SISÈ: Dotar el pressupost municipal dels recursos necessaris per fer front a les propostes 

aprovades per la moció, així com dels recursos humans necessaris. 


