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Exp: 3443/2019/GEN
Secció Secret. Gral. del Ple

FERNANDO SALOM HERRERO, SECRETARI GENERAL DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT DE TORRENT (VALÈNCIA),

C E R T I F I Q U E: Que el Ple d’este Ajuntament en sessió Ordinària i celebrada en
primera convocatòria, el 07/03/2019, en tràmit Ordinari, va adoptar l’acord següent:

4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I
EDUCACIÓ.
4.02.- 3443/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER LA
NOMINACIÓ D'UNA VIA PÚBLICA AMB EL NOM D'ANA ORANTES
Es dona compte de la moció amb el text modificat per la comissió
informativa núm. 2 que literalment diu:
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'assassinat d'Ana Orantes, el 17 de desembre de 1997, va posar el
focus informatiu sobre la violència que pateixen moltes dones en l’àmbit de la llar.
Fins a aquest cas, molt mediàtic per la forma en què es va
desenvolupar, la violència masclista era relegada a l’àmbit privat, silenciada i
catalogada com cosa puntual, crims passionals o situacions de mala entesa entre
cònjuges, en els quals l'administració considerava que no havia que no havia
d'intervindre.
Però Ana Orantes va denunciar en una televisió pública com el seu marit
l'havia maltractada física i psicològicament durant 40 anys de matrimoni, un 4 de
desembre de 1997, fa ja 21 anys. Tan sols 13 dies després, el seu ja ex marit, José
Parejo, la va assassinar, davant de la seua neboda de dotze anys. Dècades de
maltractament i vexacions, que culminaven amb un feminicidi just després que ella
diguera públicament que ell era un maltractador.
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Ana Orantes, amb la seua valentia, va posar paraules al que moltíssimes
dones patien (i pateixen) en la intimitat de la llar o de la relació sentimental.
El seu assassinat va posar de manifest la realitat i la veritat del relat
exposat públicament dies abans, i en ell es va reflectir la situació de moltes dones que
van començar a trencar el silenci.
Aquesta focalització i aquesta publicitat d'una tragèdia que, fins al
moment, era silenciada per l'opinió pública i per les administracions, va cristal·litzar
anys després en una Llei integral contra la violència de gènere (la llei 1/2004) i les
seues primeres actuacions, entre les quals es troben la cura i acompanyament de la
dona maltractada, la conscienciació ciutadana i l'educació en igualtat i respecte.
No obstant això, són moltes les coses que ens queden per fer en aquesta
lluita. 47 dones han sigut assassinades en 2018 a Espanya per les seues parelles o ex
parelles. Un total 976 des de l'1 de gener de 2003, quan es van començar a
comptabilitzar. Una mitjana anual de 60 dones. L'Institut Nacional d'estadística
ressalta, en nota de premsa del 28 de maig de 2018, quan es van publicar les xifres de
violència de gènere per a 2017, el preocupants que són els números en algunes
franges d'edat on no havíem d'esperar que aquesta xacra es perpetués.
La taxa de víctimes en relació amb la població total de dones va
aconseguir el seu màxim en els trams d'edat de 25 a 29 anys i de 30 a 34 anys (amb
3,2 víctimes per cada 1.000 dones d'aqueix tram).
És evident que tenim una assignatura pendent respecte a aquest tema
en educació i models exemplars. Sobretot, davant una societat que centra el seu oci
en models (cinema, sèries, publicitat...) que representen normalitzada de manera
constant la violència sobre les dones.
A més, les dones han/hem estat excloses de forma tradicional de la
memòria dels nostres carrers, de la mateixa forma que se'ns/ se'ls ha apartat de la
memòria col·lectiva de la història escrita, com si no hi haguera en la nostra història,
grans dones que prendre com exemple ni ales quals recordar en els nostres municipis.
Considerem que l'al·lusió a Ana Orantes, com a símbol de lluita contra la
violència masclista, ha d'estar present als nostres carrers. Perquè la seua història
continua sent un referent que ens obri els ulls i ens enfronta a un desafiament que
només pot enfrontar-se de forma conjunta com a societat.
Una lluita per a fer del nostre municipi un lloc just i igualitari, en el qual
les generacions futures s'han d'implicar i en la qual és imprescindible el suport i la
col·laboració de tots els homes que desitgen un món millor per a ells, per a totes les
dones i per a totes les persones de les generacions futures, siga com siga el seu
gènere i identitat.
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És per açò, pel que proposem al Plenari de l'Ajuntament de Torrent
l'aprovació dels següents ACORDS:
1. Instar a la Junta de Govern Local perquè nomine un carrer o plaça de
la ciutat/municipi de Torrent amb el nom d'Ana Orantes.
2. Que en aquest carrer es procedeixca a instal·lar una placa que
explique que Ana Orantes va ser una dona capaç de trencar el silenci
de totes les dones, que pateixen violència de gènere, i que gràcies al
seu valor tenim una societat més igualitària".
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
3, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la moció transcrita
anteriorment”.
I, perquè així conste i als efectes escaients, expedisc este certificat,
condicionat als termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent, segons el
que disposa l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, amb el vistiplau del Senyor Alcalde, el signe a Torrent, en la
data de firma electrònica d’este document.
VIST I PLAU
L’ALCALDE, P.D.
EL TINENT D’ALCALDE
DELEGAT DE RÈGIM INTERIOR
(Decret nº. 373 de 05/02/2018)
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