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Un any més tornem a parlar de violència masclista. El dia 25 
de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones, vam tornar a denunciar i condemnar les 
violències masclistes i els feminicidis. La màxima expressió 
de la violència masclista és l’assassinat de les dones, però 
això només és la punta d’un iceberg que amaga una gran 
quantitat de diferents formes de violència masclista.

Des de que es van començar a documentar els feminicidis 
a l’Estat espanyol, l’any 2010, s’han registrat 1.243 dones 
assassinades per homes. Des del gener hi ha hagut 70 feminicidis 
dels quals 12 han tingut lloc a Catalunya. Son xifres aterridores!

Ara, hem posat nom a antigues violències, així que parlem 
de noves tipologies de violències masclistes com les violències 
digitals, violència obstètrica, violència vicària (la violència 
que s’exerceix contra els fills i les filles), violència institucional 
(la violència que exerceixen les institucions públiques, en la 
qual s’inclou la utilització de la síndrome d’alienació parental), 
violència de segon ordre (la violència que s’exerceix contra les 
professionals de suport), violència en l’àmbit polític i educatiu, 
violència en l’àmbit laboral (incloent-hi la discriminació per 
embaràs o maternitat), violència en l’àmbit social o comunitari 
(tràfic de dones amb finalitat d’explotació sexual, feminicidis, 
agressions per raó de gènere a l’espai públic, represàlies per 
discursos i expressions individuals i col·lectives). També en el 
món virtual, l’increment de les violències en línia afecta moltes 
dones i nenes fins al punt de posar en risc la seva pròpia vida.

Fa més de 25 anys que a Cornellà treballem en l’atenció, 
la prevenció i la sensibilització per acompanyar totes les 
dones que pateixen violència masclista en qualsevol de les 
seves múltiples formes, formant als i les joves, conscienciant 
la població. Així que condemnem els feminicidis i ratifiquem 
el ferm compromís en el desplegament de les polítiques 
municipals d’igualtat de gènere, aplicant polítiques i mesures 
que desactivin la violència estructural que sustenta el patriarcat, 
treballant conjuntament amb la comunitat educativa, reforçant 
i ampliant la difusió i les campanyes informatives… 

A la nostra societat, però, en el dia a dia encara es continuen 
tolerant els comentaris sexistes i les conductes masclistes, que 
perpetuen les desigualtats i els rols masculins de superioritat 
envers les dones. Aquestes actituds mereixen el rebuig, encara 
que semblin inofensives, ja que contribueixen a normalitzar 
els maltractaments i el menyspreu cap a les dones. 

Educar en igualtat és imprescindible per aconseguir 
que la nostra societat sigui igualitària. Encara ens 
queda molt de camí per recórrer, així que continuarem 
lluitant tots i totes per tal de millorar la situació. 

Ja sabeu, ens podeu escriure a psc@aj-cornella.cat,  
o ens veiem per la ciutat!
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A Cornellà són moltes les barreres d’accessibilitat que 
encara existeixen i que no garanteixen un ús inclusiu 
dels espais, com per exemple, edificis, zones urbanes, 
serveis, transports, senyalitzacions, tràmits, dispositius, 
etc., que no estan adaptats a les necessitats de tothom.

Això fa que moltes persones no puguin desenvolupar-se  
en el seu dia a dia sense barreres de tota mena, que no  
poden fer ús de l’entorn i gaudir-ne amb seguretat i de manera 
autònoma. Més del 40% de la població mundial troba  
limitada la seva autonomia a ciutats i pobles perquè 
no s’adapten a les diverses capacitats de les persones 
que hi viuen. Els obstacles físics i virtuals no perjudiquen 
només un col·lectiu específic, sinó que perjudiquen 
o poden perjudicar el conjunt de la població.

Un entorn accessible suposa un increment de la qualitat 
de vida i una major participació social de les persones que 
tenen discapacitat o diversitat funcional, de la gent gran 
o d’altres persones que temporalment pateixen dificultats 
per raó de les barreres. Suposa, a més, un benefici per 
al conjunt de la societat, ja que facilita que tothom 
pugui gaudir de l’entorn amb seguretat i comoditat.

Per aquests motius vam presentar una moció al ple de 
novembre, per a dur a terme un Pla d’Accessibilitat a Cornellà,  
i així, aportar solucions específiques a qualsevol mena 
d’obstacle i garantir que la ciutat pugui ser viscuda per tothom. 
És fonamental que des de les diverses administracions 
canviem les ciutats perquè s’adaptin a les seves persones, 
i no esperar que les persones s’adaptin a la ciutat.

Però la moció no es va aprovar amb l’únic vot en 
contra del PSC, al·legant que Cornellà ja disposa d’un Pla 
d’Accessibilitat, que només s’ha d’actualitzar i que ja es 
realitzen accions en aquest sentit. Ara bé, no consta cap pla 
aprovat a la web de l’ajuntament i segons el regidor d’espai 
públic l’últim que es va aprovar va ser el 1992, o sigui, en el 
cas d’existir, està més que caduc. La ciutat ha canviat molt 
des de llavors i són necessàries moltes actuacions per tenir 
realment una ciutat plenament inclusiva en accessibilitat.

La redacció d’aquest pla és fonamental per poder fer 
la diagnosi de les necessitats de la ciutat, concretar les 
actuacions i establir una calendarització i un pressupost 
per portar-ho a terme. Però igual que el Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible, que ni està aprovat ni posat en marxa, 
el govern de Cornellà prefereix continuar amb actuacions 
parcials sense una visió de conjunt i de futur, o potser és 
que no volen aprovar propostes constructives i en benefici 
de la ciutadania perquè provenen d’altres partits?

Des d’Esquerra Republicana de Cornellà seguim treballant 
per una ciutat més inclusiva i amable. Us desitgem unes 
bones festes, que esperem que gaudiu, amb precaució 
i seguint totes les mesures sanitàries recomanades.
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