
 
 

                                                                                      

 
 

        
Àngel Oltra Pérez, com a portaveu del Grup Municipal Compromís per Pego a l’Ajuntament 
de Pego, presenta a la corresponent comissió informativa per al seu debat i, si escau, dictamen 
per al pròxim plenari: 
 
Tal dia com hui del 2015 en aquest mateix ple vàrem aprovar una proposta contra la violència 
masclista per unanimitat en la qual, entre una sèrie de mesures econòmiques i de gestió, es 
proposava penjar a la façana de l'Ajuntament una pancarta morada amb el lema "Contra la 
Violència Masclista" cada 25 de novembre. També es va proposar fer un minut de silenci per 
cada dona assassinada. 
 
Són mesures que pensem que són necessàries perquè fan visible un dels majors problemes de 
la societat, i Pego no és alié a aquesta xacra. 
 
Des de principi d'any ja han estat assassinades 49 dones a tot l'Estat, a més de 5 fills i filles, és 
una xifra que no podem deixar passar. No és una xifra anecdòtica, l'any passat varen ser 53 les 
dones assassinades, el 2015 64, el 2014 59, el 2013 57, i així podríem seguir. En els últims 10 
anys, des de 2007 fins ara han estat assassinades per ser dones 714 persones, a les que hem 
de sumar també a algunes filles i fills, això equival a 65 dones a l'any, un problema massa gran 
per a no demostrar tota la condemna institucional possible. 
 
A més, sols en una molt mínima part d'aquests assassinats hi havia denúncies de la dona, cosa 
que demostra que encara hi ha molta feina per fer pel que fa a l'empoderament en els seus 
drets. 
 
La violència masclista no és sols el pic de l'iceberg que són els assassinats, també ho són el 
maltractament físic i verbal, l'assetjament diari al lloc de feina o al carrer, o inclús, els comentaris 
clarament masclistes que incomoden les persones que els reben. 
 
Per tot això proposem: 
 
 
ACORDS 
 

1- Que l’Ajuntament faça campanyes específiques en festes i altres esdeveniments oberts 
a la ciutadania, en que participe o col·labore, per a evitar l’assetjament, i qualsevol tipus 
de violència masclista. 

 
2- Penjar de la façana de l’Ajuntament la pancarta morada amb el lema “Contra la Violència 

Masclista” durant una setmana cada vegada que una dona siga assassinada víctima de 
la violència masclista. 

 
3- Que la persona que ostente l’alcaldia llija un manifest institucional, redactat amb el 

consens de tots els Grups Polítics de la Corporació, al ple de novembre de cada any, per 
tal de donar la màxima rellevància institucional al rebuig a la violència masclista. 

 



 
 

                                                                                      

 
 

 
 

                                                         Pego, a 25 d’octubre de 2017 
 

Àngel Oltra Pérez                                       
Portaveu Compromís per Pego 


