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Els fets succeïts la nit del passat 7 de gener quan una veïna del municipi va patir una 

agressió masclista per part de la seva parella, ens obliguen a ser aquí per manifestar 

de nou la nostra indignació, disconformitat i rebuig contra les violències masclistes. Un 

cop més, cal posar al centre del debat la gravetat i denunciar la quotidianitat de les 

violències masclistes existents en la nostra societat. 

Quan nomes han passat 10 dies des de l’inici  d’aquest any 2019, ja són nombroses 

les denuncies arreu del nostre país per diferents formes de violència masclista (física, 

psicològica, econòmica…) sense obviar les agressions i violències sexuals. Casos 

com el de la manada de los San Fermines, de Laura Luelmo, o el de la passada nit de 

reis a València són una clara mostra de la gravetat de la situació. 

Però aquesta vegada ens toca de molt a prop, per això des del Consistori volem 

expressar el nostre ple suport  a la víctima i familiars, i dir-los que treballem perquè 

aquest tipus d’accions no quedin impunes.  

Continuarem treballant, des de la Comissió del protocol municipal per l’abordatge 

integral contra la violència masclista (integrada per la Policia Local, els Mossos 

d’Esquadra, els Serveis Socials, el Centre de Salut i el Servei Municipal d’Informació i 

Atenció a les Dones (SIAD)), la regidoria de Politiques d’igualtat i els diferents serveis 

del municipi per donar suport a les víctimes d’aquestes violències. També continuarem 

implementant mesures de prevenció i sensibilització per eradicar aquesta xacra de la 

nostra societat.  

Recordar també a les dones que es troben en situació de violència masclista que 

tenen al seu abast recursos municipals com el Servei d’Informació i Atenció a les 

Dones (SIAD). Aquest servei fa un treball important en la prevenció, detecció i atenció 

integral a les dones que ho necessiten. Els serveis socials es coordinen amb el SIAD 

per posar en marxa recursos adreçats a protegir la dona i els seus fills i filles, oferint 

estada, acompanyament i suport professional. Encoratgem a totes les dones que 



 

pateixen qualsevol mena de violència masclista a emprar els serveis municipals a 

l’abast i a denunciar totes i cadascuna de les agressions perquè no restin en la 

impunitat. Mai estareu soles, perquè estem i estarem al vostre costat. 

 

Institucionalment donarem ple suport a les concentracions proposades per la Taula per 

la Igualtat de Montornès el dia 25 de cada mes a la plaça de la República. 

Volem un Montornès lliure de violència masclista on les dones puguem viure sense 

por. Ens volem vives i lliures. 

 

 


