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Carles Casellas Ayén, Secretari de l’Ajuntament de la Garriga, en reserva de l’aprovació de
l’acta de la sessió i d’acord amb el que preveu l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals,
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CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 27 de març de 2019 i segons consta a
l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent:
«ÀREA FUNCIONAL: Secretaria
IDENTIFICACIÓ
«Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA-E, per tal d'emprendre accions que
ajudin a disminuir els espais mes insegurs per les dones al municipi
Considerem que les polítiques públiques de seguretat també han de treballar perquè tothom
pugui viure sense por i pugui dur a terme la vida quotidiana amb llibertat. I, per tant, per fer
polítiques públiques de seguretat per a tota la societat cal que les percepcions i les veus de les
dones es posin al centre del debat sobre la seguretat a les ciutats. Espais com aparcaments,
túnels, passadissos o carrerons, especialment si la visibilitat o la il·luminació és escassa,
constitueixen una font d’inquietud habitual, una por i inseguretat que és més gran per a les
dones que per als homes, pel temor afegit de les dones a l’agressió sexual.
En el nostre municipi també hi ha espais que per falta de prou enllumenat o perquè estan
allunyats de llocs habitats o poc concorreguts poden ser d’especial perillositat. Per la qual cosa
no es sobrer extremar les precaucions per evitar ensurts o agressions.
Es dona una pràctica preventiva que són “les marxes exploratòries”. Són rutes urbanes fetes per
dones que permeten fer comprovacions ‘in situ’ dels elements que influeixen en la seva
percepció de seguretat i la seva utilitat dels espais públics (il·luminació, mobiliari urbà,
accessibilitat, arbrat i verd urbà…).
Per tot això el grup municipal de ICV EUiA de la Garriga proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Crear marxes exploratòries i tallers de debat de dones, a fi i efecte de poder fer un
mapa amb els espais més insegurs i poder-hi fer actuacions.
Segon.- Recollir dades per tal de dissenyar accions per a senyalitzar, condicionar i il·luminar
les rutes en espais verds, i fer-les més accessibles i segures.
Tercer.- Fer una formació específica en perspectiva de gènere al personal de l’àrea d’urbanisme
de l’Ajuntament i elaborar un paquet de mesures per integrar la mirada de gènere en totes les
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El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels 16 membres assistents (6 CiU, 4 Acord ERC-AM,
2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E), essent 17 els de dret i de fet
de la corporació, aprova la moció.
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau del senyor Alcalde.
La Garriga,

Vist i plau,
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