RITA BARBERÀ NOLLA
ALCALDESSA DE VALÈNCIA
Valencíanes,
Valencians,
El provinent día 25 de novembre se celebra el Día internacional Contra la Violencia de
Gènere que, promogut per l’Organització de les Nacions Unides, té com a finalitat sensibilitzar
la societat sobre este tipus d’agressió que constituís una violaciódels drets humans i de les
llibertats fonamentals.
Este día ens recorda que la violencia de gènere constituís un dels problemas més
Graus de la nostra societat i un del s grans obstacles per al progrés i per al desenrotllament
integral de la dona. Per aixó la necessitat per part de tots de prendre conciencia de la
importancia de combatre-la per a contribuir a eradicar-la. La batalla contra la violencia de
gènere és la lluita per la igualtat i la no discriminació, en la qual no hi ha lloc per a la tolerancia,
ni excuses, ni actituds condescendents.
Des de l’Administració municipal, els ajuntaments secundem esta jornada intenacional
contra una de les més lamentables i freqúents manifestacions de violencia, i ens ratifiquem en
la nostra voluntad de continuar treballant per a combatre-la. Una violencia que va contra el dret
de la dona a la seua integritat física i a la seua llibertat, i que, en massa ocasions, trunca el més
fonamental dels drets que és el dret a la vida.
Fa anya que les corporacions local espanyoles, impulsades des de la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies, s’han manifestat contra esta forma de violencia ihan
promogut mesures i creat servicis específics per a l’atenció de les dones maltractades.
L’Ajuntament de València, dins el marc del I Pla Municipal per a la Igualtat
d’Oportunitats entre Dones i Hòmes, du a terme diverses actuacions, com ara la implantació
d’un Programa de teleassistència a través del sistema GPS per a dones maltractades; la
posada en funcionament d’un Centre Municipal d’Informació a Dones; i el desenrotllament de
campanyes de sensibilització social. Tot això des de l’objectiu ferm d’aconseguir la igualtat
efectiva engre hòmes i dones.
El progrés de les postres ciutats mai no será complet si es continuen produint fenòmens
de violencia de gènere que soscaven el desenrotllament i l’avanç social. El Govern Municipal,
que actua coordinadament respecte de la resta de les adminisracions i que té l’indispensable
recolzament i col·laboració de tots els ciutadans, està yermamente compromés en la labor
d’eradicar este greu problema social.
La Constitució Espanyola, els primers 25 anys de la qual commemorem ara, establix
que tots el espanyols tenen dret a la vida i a la integritat física i moral, sense que en cap cas
puguen ser sotmesos a tractes inhumans o degradants. Esta jornada, precisament, té com a
objectiu fonamental el compliment real d’este manament constitucional. Per això, les dones i els
hòmens de València, conscients del valor de la convivencia pacífica i de la igualtat de drets,
refusem unànimament la violencia de gènere.
En el Día Internacional Contra la Violència de Gènere, faig una crida a tots els
valencians perquè, junts, afrontem este greu problema social; manifestem els nostre rebuig
davant qualsevol actitud violenta contra la dona; i recolzem totes aquelles accions de
sensibilització –preventives, educatives, legislatives o judicials- encaminades a garantir una
vida plena i digna per a les dones.
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