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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AJUNTAMENT ESPARREGUERA DAVANT ELS CASOS DE
VIOLÈNCIA MASCLISTA

L’Ajuntament  d’Esparreguera  es  vol  sumar  al  condol  per  l’assassinat  de  les  quatre  dones
víctimes de violència d’aquestes darreres setmanes. Aquestes quatre dones, són la punta de
l’iceberg  de  l’infern  a  què  els  homes  agressors,  i  les  complicitats  individuals,  socials  i
institucionals,  condemnen  a  les  dones.  Cada  dia  hi  ha  dones  maltractades,  agredides  i
violades. 
 
 
Expressar  també el  nostre  condol  per  les  49 dones assassinades  durant  el  passat  2022.
D’aquests feminicidis, 12 es van registrar a Catalunya. Davant d’aquests brutals assassinats
manifestem  el  nostre  més  enèrgic  rebuig  i  condemnem  qualsevol  forma  de  violència
masclista o discriminació envers les dones.
 
Des  del  nostre  municipi  volem  que  la  prevenció  i  reparació  de  les  dones  en  situació  de
violència masclista sigui una prioritat de totes les administracions públiques i un eix troncal de
la sensibilització cívica i dels recursos públics per acabar amb aquesta xacra.
 
Reiterem el  nostre  absolut  compromís  en seguir  lluitant  per  erradicar  qualsevol  forma de
violència contra les dones i la nostra voluntat de continuar treballant plegats i plegades, amb
convicció i des de la més rotunda implicació política, en aquesta línia a nivell municipal. Volem
una societat igualitària i  lliure de violència amb la voluntat de construir un país just,  lliure i
equitatiu.
 
Traslladem tot el nostre suport als familiars i les persones amigues de les víctimes.
 
 
Esparreguera, a data de la signatura electrònica

L’alcalde
Eduard Rivas Mateo
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