GRUP MUNICIPAL CUP-SP-AMUNT - Moció per col·locar senyals declarant Torelló
com a municipi que no tolera les violències masclistes i LGTBIQ+FÒBIQUES
La violència que patim les dones i el col·lectiu LGTBIQ+ només pel fet de ser-ho
impregna tots els àmbits de la societat, tots els aspectes de les nostres vides. Des de la
casa on vivim, fins als carrers per on caminem, el lloc on treballem, els centres on
estudiem, la televisió que veiem, la música que escoltem, el personal mèdic que
consultem, les activitats esportives on participem, les festes on anem…
Som susceptibles de ser víctimes de violència a tot arreu: universitat, carrer, festes, a
casa, feina…. Som agredides per un sistema judicial que és còmplice i perpetua les
violències que patim, que no treballa per la reparació dels danys i que no ens protegeix.
Els mitjans de comunicació i la publicitat estan infestats de missatges i imatges que ens
degraden com a persones. Al llarg del 2021 hi ha hagut 30 feminicidis només en el marc
dels Països Catalans i l’atur entre el col·lectiu trans pot arribar al 80%. Tot això és
violència masclista i LGTBIQ+fòbica. I cada una de les accions en relació amb
l'apoderament, el reconeixement dels drets i les accions destinades a erradicar
l'homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia son una prioritat.
La sensibilització social en contra d'aquestes violències és necessària per erradicar-les.
Ens volem vives, lliures i sense sentir por, i sabem que ens queda molt camí per fer
encara. Per això cal promoure polítiques per construir municipis feministes.
Hi ha moltes eines per aconseguir aquesta sensibilització i consciència social. Una
d'elles és la visibilització de totes les violències contra les dones i contra el col·lectiu
LGTBIQ+. Aquesta moció proposa una acció permanent a nivell de poble per tal
d’introduir elements a l'espai públic que actuïn com a altaveu de la lluita feminista.
Proposem la col·locació de senyals verticals de trànsit, just a sota de la retolació que
indica entrada al municipi, on hi llegeixi: “Torelló no tolera les violències masclistes ni
LGTBIQ+fòbiques“. D'aquesta manera, Torelló s'uniria a Sabadell, Prats de Lluçanès,
Sant Vicenç de Torelló i Polinyà, entre d'altres municipis que ja han dut a terme aquesta
iniciativa. Aquesta senyalística vertical pot aprofitar l’estructura dels senyals existents,
de manera que només esdevé necessari col·locar el propi rètol i fa que el pressupost
per dur a terme aquesta potent acció sigui reduït i assumible dins les partides
pressupostàries aprovades per aquest Ajuntament.
Per aquests motius, el grup municipal de la CUP Torelló- Som Poble proposem al
ple de l’Ajuntament de Torelló l’adopció dels següents acords:
1.- Que l’Ajuntament de Torelló col·loqui senyals de trànsit on es llegeixi: “Torelló no
tolera les violències masclistes ni LGTBIQ+fòbiques” als accessos principals de la ciutat.
2.- Que la col·locació d'aquesta senyalística s'emmarqui dins les activitats entorn al 8M
d'enguany.
3.- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar
amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.
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Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els
Jutjats del Contenciós-Administratiu de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
Alternativament, si el vostre domicili és en una altra província, el recurs contenciósadministratiu podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos administratius amb
competència territorial a la província de la localitat on residiu.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu
- silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva
interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- es podrà interposar recurs
contenció administratiu en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en què, d’acord
amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.
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