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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Badalona, el dia 13 de juny de
2016 a les divuit hores i quaranta-cinc minuts, es reuneix en primera convocatòria el Ple de
l’Ajuntament.
ASSISTENTS:
Alcaldessa
Regidors/es

Secretari accidental
Intervetor
Tresorera

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater Díaz
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Àlex Mañas Ballesté
Ma. Ángeles Gallardo Borrega
Xavier Garcia Albiol
Ramón Riera Macia
Mª Jesús Hervàs Mínguez
Sònia Egea Pérez
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernández Benítez
Daniel Gràcia Álvarez
Joan Walter Fibla
Cristina Agüera Gago
Alejandro Pastor López
Rubén Guijarro Palma
Teresa González Moreno
Ferran Falcó Isern
Jordi Subirana Ortells
Juan Miguel López González
Albert Müller i Valentí
Julián Álamo Guijarro
Lluïsa Osa Farré

Són absents de la sessió les regidores Fàtima Taleb Moussaoui, Rosa Bertran Bartomeu i
Concepció Botey i Teruel.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovar la urgència de la convocatòria.
2. Aprovar la declaració de rebuig i condemna a l’assassinat d’una veïna de Badalona a
causa d’un acte de violència masclista.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar la urgència de la convocatòria.
Votació
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor 24.
2. Aprovar la declaració institucional de rebuig i condemna a l’assassinat d’una veïna
de Badalona a causa d’un acte de violència masclista.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE DENÚNCIA CONTRA L’ASSASSINAT MASCLISTA A
BADALONA L’11 DE JUNY DE 2016
El passat dissabte una dona va ser assassinada presumptament per la seva parella a
Badalona; la tercera dona morta per violència masclista a Catalunya el 2016, segons dades
dels Mossos d’Esquadra. Un assassinat que posa de manifest que les arrels patriarcals a la
societat segueixen presents en la seva màxima expressió. I ho estan també a Badalona, on
feia molts anys que no es vivia un dolor i una indignació d’aquestes característiques.
L’Ajuntament de Badalona condemna contundentment l’assassinat de la ciutadana i
expressa el condol a la família.
L’Ajuntament rebutja totes les formes de violències masclistes i insisteix en la necessitat de
continuar treballant des de tots els àmbits contra les arrels que sostenen aquesta xacra.
Vol manifestar la més enèrgica solidaritat amb totes aquelles dones que estan patint
violència pel sol fet de ser dones.
Manifesta la important responsabilitat institucional en abordar de forma profunda i integral
totes les formes de violències contra les dones.
Així mateix, continua treballant per millorar l’atenció, acompanyament i protecció a les
dones que pateixen violències masclistes per aconseguir la seva recuperació integral i
també per prevenir nous casos de violència que encara no han succeït.
L’Ajuntament de Badalona fa una crida a tots els actors de la ciutat (culturals, educatius,
mitjans de comunicació, pares, mares, agents esportius, comerciants, agents ocupacionals,
etc) que tenen un rol clau en el model de ciutat que entre tots i totes construïm; a tenir cura
i revisar els missatges que de manera continuada donem sobre el significat de ser dones i
homes i com ens hi relacionem, i posar cadascú el seu gra de sorra per aconseguir una
ciutat lliure de violències masclistes.
L’ajuntament reitera que és imprescindible la crítica i la revisió a la socialització de les
nostres criatures, a com acompanyem als i a les joves; a ser conscients de la importància
que tenen les formes com es construeixen les identitats com a persones. Remarca la
necessitat d’educar persones lliures, que prenguin responsabilitat sobre les seves vides i
per tant respectin els desitjos i les decisions de la resta.
Convida a comprometre’ns conjuntament, com a ciutat i com a ciutadania, a denunciar
qualsevol tipus de violències masclistes, a totes les esferes de la vida i en totes de les
seves formes.
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les divuit hores i cinquanta minuts, de la qual
com secretari, dono fe.
Vist i plau
L’alcaldessa

El secretari accidental

M. Dolors Sabater i Puig

Albert Müller i Valentí
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