Declaració institucional de rebuig i condemna de l’homicidi d’una dona a Rubí
Els membres del Ple Municipal condemnem l’homicidi d’una rubinenca,
presumptament a mans de la seva exparella, i expressem el nostre mes dolgut
condol a la família.
La violència cap a les dones s’ha convertit, malauradament, en la causa de mort de
massa dones a la nostra societat. Morts que normalment arriben després de llargs
períodes de patir diferents tipus de violència. Aquests fets són inadmissibles en la
societat d’avui dia, hem de superar les profundes desigualtats existents encara
entre homes i dones i ho hem de fer des de la unitat, treballant plegats i des de tots
els àmbits, fins a aconseguir que fets com aquest no tinguin cabuda.
Des del nostre Ajuntament treballem per atendre totes les dones que són o han
estat víctimes de violència a mans de parelles o exparelles. Els esforços no
cessaran. També són moltes les persones que de manera individual o col·lectiva
treballen per eradicar-la i per donar suport a les dones que la pateixen. La seva
feina és imprescindible i de valor incalculable.
Per desgràcia, avui hem de condemnar uns fets que són tristament irreversibles i
que ens omplen de ràbia i impotència, especialment perquè ens toquen de massa
a prop.
Però volem dir ben alt que seguirem treballant des de tots els fronts possibles per
una societat lliure de violències cap a les dones.
Estem convençuts que podem construir un món millor fonamentat en els valors de
la igualtat i el respecte i en aquest sentit volem reiterar el nostre compromís amb la
ciutadania per eradicar la violència masclista.
Volem que Rubí sigui una ciutat segura per a les dones, i per això ens
autoproclamem ciutat antimasclista. I avui ens unim aquí per condemnar aquest
homicidi i per exigir que no hi hagi ni una dona més víctima de la violència
masclista.
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