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Exp: 12160/2021/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 07/10/2021, en tràmit Ordinari, va adoptar l’acord següent:
-“6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
6.02. 12160/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA
DELS DRETS DE LES DONES I XIQUETES AFGANESES
Es dóna compte de la moció de l'epígraf amb el contingut següent:
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'arribada al poder dels talibans a l'Afganistan ha provocat una immensa
preocupació en les institucions europees i la comunitat internacional per la situació
dels drets humans d'este país, especialment per les dones i les xiquetes.
Sabem que amb l'anterior govern talibà, entre 1996 i 2001, les dones mancaven
de tots els drets, no podien eixir de casa a soles, ni per anar al metge, com tampoc
podien estudiar, treballar o participar en la vida social o política. Les dones afganes
tampoc tenien instruments per protegir-se de la violència de gènere, a la qual estaven
exposades de manera permanent i quotidiana, ni decidir sobre el seu matrimoni i
maternitat. Les estrictes regles dels talibans convertiren a les dones en esclaves
ocultes baix el burka.
Durant els últims 20 anys, tot i les moltes deficiències, els drets de les dones i
les xiquetes afganes progressaren de manera important. Segons l'OMS durant aquests
anys al voltant del 87% de la població, incloses les dones, va poder acudir a centres
mèdics. Actualment hi ha 3,3 milions de xiquetes que reben educació i les dones han
començat a participar en el treball i la vida econòmica, política, social i cultural.
L'Afganistan necessita continuar avançant en igualtat i drets. L'objectiu de les
actuacions públiques ha d'aconseguir que totes les xiquetes puguen anar a l'escola,
augmentar la participació de les dones en l'ocupació, la política o la vida social, igual
que erradicar la violència de gènere, inclosa la violència sexual, els matrimonis forçats
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i el matrimoni infantil. Tot i això, l'arribada dels talibans al poder pot suposar no només
parar aquest procés d'avanç, sinó també retrocedir respecte a les conquistes dels
últims 20 anys.
D'aquesta manera estarem complint amb els compromisos adquirits, en concret
amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, l'objectiu 5é entén la igualtat de
gènere com un dels fonaments per construir un món pacífic, pròsper i sostenible, i es
compromet amb la ciutadania plena d'aquestes dones, per la qual cosa és
imprescindible l'eliminació de totes les formes de discriminació i la violència de gènere,
en qualsevol de les seues manifestacions.
El Govern d'Espanya ha plantejat davant les institucions europees la seua
disposició a donar suport a les dones afganes i acollir a aquelles persones que
pateixen més risc, també han mostrat el seu suport diverses Comunitat Autònomes i
Ajuntaments.
Per tot això la Corporació Municipal adopta els següents ACORDS:
PRIMER.- Manifestar la nostra preocupació per la situació de les dones i les
xiquetes a l'Afganistan i recolzar les iniciatives per evitar que es vulneren els seus
drets fonamentals, inclòs el seu dret a decidir sobre la seua pròpia vida, l'educació, el
treball, la participació política, econòmica, social o cultural, així com el seu dret a viure
lliures de violència de gènere, inclosa la violència sexual, el matrimoni forçat i el
matrimoni infantil.
SEGON.- Fer una crida a la comunitat internacional, tant a Nacions Unides com
la Unió Europea, perquè inicie actuacions dirigides a preservar la vida de les dones i
xiquetes afganes, de forma que tots els processos de diàleg i de cooperació actual i
futura incloguen la condicionalitat de la garantia dels drets de les dones i les xiquetes,
així com el seu reconeixement com a ciutadanes en igualtat.
TERCER.- És talant d'aquest Ajuntament de Torrent donar suport al Govern
d'Espanya així com a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en les seues
mesures de protecció dirigides a aquestes dones que es troben en situació de risc per
motius vinculats al seu gènere, així com a aquelles altres que han lluitat i lluiten a favor
dels drets de les dones i les xiquetes, a les defensores dels drets humans, i a aquells
professionals que durant aquests anys han treballat per la construcció de la llibertat i la
democràcia a l'Afganistan".
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 3, el
Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics municipals
Compromís per Torrent, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos vots en contra del grup
polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la moció anterior”.
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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 núm. 1661 de 14/04/2020)

Firmado digitalmente por:FERNANDO SALOM HERRERO

Firmado digitalmente por:ANDRES JOSE CAMPOS CASADO

14/10/2021 12:10:17

14/10/2021 12:10:19

AC:ACCVCA-120

AC:ACCVCA-120

Pàgina 3 de 3

