
DECLARACIÓ DE REBUIG I CONDEMNA DE L’AJUNTAMENT DE SANT
JOAN DESPÍ PER L’ASSASSINAT D’UNA VEÏNA DEL MUNICIPI
PRESSUMPTAMENT A MANS DE LA SEVA PARELLA

Sant Joan Despí s’ha llevat avui, dimarts 28 de gener de 2020, amb la brutal
notícia de l’assassinat d’una veïna de la nostra ciutat, presumptament a mans
de la seva parella. Agents dels Mossos d’Esquadra han trobat, cap a les 3 de la
matinada d’avui, el cos sense vida d’aquest dona a casa seva i poc després han
detingut la seva parella a l’aeroport del Prat, en el moment que presumiblement
fugia. Tot sembla indicar doncs, que es tracta d’un nou cas de violència
masclista, una xacra que dissortadament fa cada vegada més llarga la llista de
dones assassinades a mans de les seves parelles o ex - parelles. Un mal que
s’estén per la nostra societat i que, en aquesta ocasió, ha colpejat la nostra
ciutat.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí vol expressar en veu alta el desconsol, la
tristesa, la ràbia, la indignació i el rebuig que tots i totes sentim davant aquest
crim. D’igual manera, volem transmetre el nostre acompanyament, el nostre
escalf i el nostre suport a amics i família.

Avui, més que mai, Sant Joan Despí crida ben alt: PROU, PROU I PROU
d’assassinats de dones, a la vegada que refermem el nostre compromís en la
lluita contra la xacra de la violència masclista, que no entén de nacionalitats,
religions, edats, nivell cultural o situació econòmica.

Hem de treballar amb més força contra aquesta violència estructural que
continua present a la nostra societat i a moltes relacions de parella que, de
forma natural, s’haurien de desenvolupar en un marc d’igualtat.

Reconèixer aquesta violència i desemmascarar-la és feina de tots, de les
institucions i de la ciutadania. Hem de fer front comú i denunciar qualsevol
actitud violenta –verbal, psicològica, ambiental, econòmica, física– vers les
dones.

Cap circumstància justifica la violència masclista. Sant Joan Despí diu no a les
violències masclistes i a les desigualtats.

Així, davant els fets ocorreguts avui, l’Ajuntament de Sant Joan Despí
manifesta:

Primer.- La condemna enèrgica d’aquest assassinat.

Segon .- Expressar el nostre condol, en nom de tota la ciutadania.



Tercer.- Reafirmar el rebuig a les violències masclistes i fer pública la nostra
ferma voluntat de seguir aplicant mesures per eradicar-les.

Quart. –Decretar tres dies de dol oficial a la ciutat.

Cinquè.- Convocar un Ple extraordinari de rebuig als fets succeïts, aquesta tarda
a les 19.30 hores a la sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, i
una concentració posterior, a les 20 hores, davant l’edifici consistorial,
convocant la ciutadania a participar-hi

Sisè.- Que l’Ajuntament de Sant Joan Despí es personarà en la causa que s’incoï
com acusació particular o exercint, en el seu cas, l’acció popular.

Sant Joan Despí, 28 de gener de 2020


