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Ens hem adherit al manifest institucional del 25 de novembre Dia 
Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. 
 
Des de la CUP donem suport a qualsevol acció de lluita contra les violències 
masclistes, perquè considerem que cal seguir treballant activament des de les 
administracions, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Esperem que aquest 
equip de Govern doni un bon impuls a les polítiques d’igualtat: reforçant l’àrea de 
polítiques d’igualtat i treballant transversalment amb totes les àrees de 
l’Ajuntament. 
 
La violència masclista és un volcà sostingut pel magma patriarcal que permet la 
discriminació que pateixen les dones. Una discriminació que es perpetua en tots 
els àmbits de les nostres vides i s’ha de treballar activament per eradicar-la. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Mocions 
 
MOCIÓ PER UN POBLE LLIURE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES QUE 
PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP I PSC-CP DE LA 
GARRIGA 
 
Moció aprovada per unanimitat 
 
 
 
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ACORD+ERC-AM, 
C.U.P-PA I ICV-EUiA-E, PER DECIDIR DES DE CATALUNYA I EL VALLÈS 
COM SOLUCIONAR LES SEVES NECESSITATS DE MOBILITAT 
 
María Zambrano escriu que l’acció de preguntar suposa l’aparició de la 
consciència, així la moció que hem presentat al Ple es presenta amb preguntes 
per sacsejar consciències: volem seguir envoltant d’un silenci còmplice les 
violències masclistes? El silenci davant les violències masclistes les normalitza? El 
silenci davant les violències masclistes fa que acabin formant part del nostre dia a 
dia? El silenci davant les violències masclistes permet que es repeteixin? El silenci 



davant les violències masclistes és complicitat? Aristòtil va dir que el silenci també 
és opinió de vegades. Trencar el silenci és el primer gest simbòlic que colpeja 
amb contundència la impunitat del masclisme a les nostres institucions, als 
nostres carrers, les nostres llars i les nostres relacions.  Molt abans del cop, de la 
violació o l’assassinat, tenim molt a fer. 
 
Hannah Arendt sentenciava que no hi ha pensaments perillosos, que el 
pensament és perillós. Perillós per la gent que no vol canvis, perillós per la gent 
que no li agrada que pensem, perillós per qui no li agrada que ens preguntem si 
això, que sempre ha estat així, ha de seguir així. La moció que proposem 
presenta mesures per assenyalar les violències masclistes, ens fa conscients de 
que hi són i ens permetrà anar esborrant-les de la nostra quotidianitat.  
 
Accions que es deriven de la moció: 

• Actualitzar el Pla Local d’Igualtat de Gènere per poder desplegar-ne les 
accions a partir del primer semestre del 2017. 
 

• Expressar públicament el rebuig a les violències masclistes de manera 
constant i inequívoca visualitzant els feminicidis mitjançant l’acció simbòlica 
de col·locar a mitja asta la senyera de la façana de l’Ajuntament cada cop 
que als Països Catalans una dona sigui assassinada per motiu de gènere. 

  

• Formar l’equip d’Agents Cívics i el cos de Policia Municipal per a la 
detecció als carrers de la Garriga de publicitat sexista o altres 
representacions que normalitzin i reprodueixin la violència masclista. 

 

• Redactar un reglament municipal que expliciti els elements necessaris per 
evitar la publicitat i la propaganda amb continguts que facin referència a la 
cosificació, la reproducció dels rols tòxics de gènere i la submissió de les 
dones en les seves diferents expressions. 

 

• Incentivar la paritat en els esdeveniments públics, informant a les entitats 
de la necessitat de la visualització de les dones en ponències, càrrecs 
corporatius i altres espais històricament masculinitzats. 

 

• Implementar formacions específiques a alumnes en totes les etapes 
educatives, al corresponent professorat i a les entitats d’educació no 
formal i educació en el lleure per prevenir les relacions abusives, les 
desigualtats per raó de sexe, gènere i orientació sexual, de forma 
permanent. 

 
Moció aprovada 
6 Vots a favor: CUP, C’s, PSC, SI, ICV 
11 Abstencions: CiU, Acord+ERC  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIUTADANS (C'S) 
I  ACORD+ERC-AM, PER LLUITAR CONTRA EL MALBARATAMENT 
D'ALIMENTS A LA GARRIGA 
 

Moció aprovada per unanimitat 
 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE ICV-EUIA DE LA 
GARRIGA DONANT SUPORT A LA PLATAFORMA #PQNOENSFOTINTREN, 
PER A EXIGIR LA RACIONALITZACIÓ DELS HORARIS DE LA LÍNIA DE 
RODALIES R3 
 
Moció aprovada per unanimitat 
 
 
EL GRUP MUNICIPAL DE ICV-EUIA DE LA GARRIGA, DONANT SUPORT 
AL MANIFEST DE LA PLATAFORMA STOP ACCIDENTS C17 
 
Moció aprovada per unanimitat 
 
 
MOCIÓ DE SUPORT A LES INSTITUCIONS I CÀRRECS ELECTES 
INVESTIGATS PER ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL PROCÉS 
SOBIRANISTA 
 
Moció aprovada 
15 Vots a favor: CUP, CiU, Acord+ERC, SI, ICV 
2 Vots en contra: C’s, PSC 
 
 
MOCIÓ EN DEFENSA DE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA 
 
Moció aprovada 
16 Vots a favor: CUP, CiU, Acord+ERC, PSC, SI, ICV 
1 Abstenció: C’s 
 
 
MOCIÓ PER RECLAMAR MESURES URGENTS PER PAL·LIAR ELS 
EFECTES I ERADICAR LA POBRESA ENERGÈTICA 
 
Moció aprovada per unanimitat 
 
 
 



Preguntes orals 
 
Voldríem saber quan està previst convocar la Comissió de nomenclàtor 
ara que ja està constituïda. 
La comissió de nomenclàtor es convoca quan hi ha alguna proposta a fer. Fins 
ara no hi ha hagut cap proposta i per això no s’ha convocat. 
 
Voldríem saber quan es posaran espais d’expressió ciutadana a la 
Garriga, tal com vam demanar al Ple de juliol. 
Es van demanar els pressupostos per instal·lar panells d’expressió ciutadana i 
encara no s’han rebut. 
 
Voldríem saber quan se’ns convocarà per revisar el ROM, tal com vam 
demanar al Ple de juny. 
Al gener es convocarà una comissió de participació ciutadana per començar a 
treballar propostes per a la modificació del ROM. 
 
 
S’ha treballat d’alguna manera la qüestió dels camins escolars, tenint en 
compte que el darrer Consell Municipal d’Educació hi va mostra interès? 
L’escola Puiggraciós hi va mostrar interès en el projecte de camins escolars, tot i 
que ara, al canviar de direcció s’ha aturat. Tot i així se seguirà insistint en que 
algun centre educatiu doni suport al projecte. 
 
Per altra banda, el Tagamanent ha sol·licitat una reunió amb el regidor de Via 
Púbica per informar de millores possibles en l’accés a l’escola. Es reuniran i 
s’estudiaran aquestes millores. 


